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 .. يوارلا ثيدح 

رابتعالاو ةربعلل  ىورت  ةياكح  يھ  يوارلا )  ) لاق          
ناسل ىلع  تءاج  يتلا  تاياكحلا  لكك  تسیل  اھنكلو 
ناویحلا ناسل  ىلع  وأ   ، ةلیلو ةلیل  فلأ  يلایل  يف  دازرھش 
ةیعقاو ةياكحلا   . عفقملا نبال  ةنمدو  ةلیلك  تاياكح  يف  امك 

نم برغأ  اھلیصافت  ضعبو  ةیبئارغ   ، لایخلا هبشي  ام  اھیفو 
دلو يذلا  مامھلا  لطبلا  سرافلا  سارتلا  ةياكح  اھنإ   . لایخلا
مث ةرھاطلا  انضرأ  ىلع  دھاجو  رماغو  شاعو  ىبرتو 
خيرات نم  ةضماغ  فورظ  يفو  ةمساح  ةظحل  يف  ىفتخا 

. دیجملا انتمأ 
ىلع ةنسلألا  اھلوادتت  لایجألل  اھيورن  يتلا  ةمحلملاو         
اھلوادتي امك   ، ةینيدلاو ةینطولا  تابسانملا  يف  شماھلا 
تابسانملا يف   ، قاوسألا يف  ةیبعشلا  ریسلا  ةاور 

ضفرت مویلا  ىتح  فسألل  نكلو   ، ةینطولا دایعألاو  ةینيدلا 
تاررقملا يف  اھجاردإو  خيراتلا  بتك  يف  اھنيودت  تاطلسلا 

نيذلا نییمسرلا – نیخرؤملا   - ىلإ دنتست  اھنأل  ةیسردملا 
. ةیعوضوملاو  ، ةیعقاولا ىلإ  رقتفت  اھنوري 

يربطلاو ریثك  نباب  اءدب  هللا،  مھحماس  نوخرؤملاو 
نامحرلا دبعب  ءاھتناو  نودلخ  نباو  يدوعسملاو 

هذھب اریثك  نومتھي   ، يندملا قیفوتو  يلالیجلا 
خيراتلل مھتباتك  يف  ةقئاف  ةيانع  اھنولويو  ةیضقلا 

دقعك طبارتملاو  لسلستملاو  رتاوتملا  يمسرلا 
يف ةیخيراتلا –  ثادحألا  ةمیق  ام  ذإ   . رھوجلا

؟  .. ةیعوضومو ةیعقاو  نكت  مل  نإ  مھرظن -
انلطب ةياكح   ، انتياكح ىقبت   ، ةداس يـا  اذكھو 
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شماھ ىلع  ةربعلل  ىكحت  ةياكح  درجم   ، سارتلا
ديزملاو حقنملاو  هجوملا  يمسرلا  خيراتلا 

سئاسدلاو دئاوزلاو  بئاوشلا  لك  نم  لبرغملاو 
انتمأ خيرات  ةباتك  ةداعإ  راظتنا  يف   ، ليواقألاو

 .. ريوزتلاو زیحتلاو  بصعتلا  نع  ادیعب  دیجملا 
فیكو ؟  ىفتخا اذاملو  ؟  اذإ سارتلا  ةياكح  ام 
رصن ةظحل  يف  يفتخي  نأ  بجي  ناك  لھو  ؟  ىفتخا
نوؤش كرتو  اھیف  ىفتخا  يتلا  كلتك  ةيریصم 
تءاش ىنأ  اھریست  ىضوفلا  ةضبق  يف  دابعلا 

تءاش ؟ فیكو 
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  .. لایخ نم  لطب 

افورعم الطب  انسراف  سارتلا  ناك  يوارلا  )  ) لاق
غوديا لابجو   . نارھوو ةجیتمو  ةبانع  لالت  يف 

سيرشناولاو ةجيدخ  الالو  ساروالاو  روبابو 
بازلاو ةشمامنلاو  روصقلاو  ليان  دالوأو  ةرھظلاو 

.. لامرلاو فارطالا  ةیمارتملا  ءارحصلا  يف  ىتحو 
نیمخاتملا ناعجشلا  قرزلا  لاجرلا  قراوتلا  ضرأ 

ةجناط يف  افورعم  ناك  امك   ، ءادوسلا ایقيرفأل 
ماشلاو رصمو  سلبارطو  ةسوسو  ةبطرقو 
مھریبك سانلا  لك   ، هردقيو هفرعي  زاجحلاو  
تاناویحلا هفرعت  امك  مھثانإو ..  مھروكذ  مھریغصو 

رحبلاو ربلارویط  و   ، ةشحوتملاو ةيربلا 
ریھازأو زوللاو  فاصفصلاو  طولبلاو  ورسلاراجشأو 

 .. ىمازخلاو ناوحقألاو  سجرنلاو  نسوسلا 
ناتمجن هانیع   ، نیبكنملا ضيرع   ، ةماقلا يسلطأ 

ربونص ةباغ  هرعشو   ، لالھ همفو  ناتعطاس 
لودج هثيدحو   ، ىمازخلا هرطعو  ءامس ..  هقفأ 

.. تاقولخملا لك  أمظ  ئفطي  بذع 
تحت خيراتلا  زتھي  قيرطلا  يف  سارتلاریسي  امدنع 
هداوج يطتمي  املو   ، ایفارغجلا صلقتتو  هیمدق 
دورابلاب لاجرلاو  ديراغزلاب   ءاسنلا  هییحت  حيرلا 
راجشألا هل  ينحنتو  دیشانألاو  لیلاھتلاب  لافطألاو  

 .. رطق نم  هرصتعا  امب  مامغلا  هشريو  .. رایطألا و 
ام الإ  لكأي  ال   ، هلكأم يف  اطیسب  اناسنإ  ةطاسب  لكب  ناك 
عنصت ام  الإ  سبلي  ، ال  هسبلم يف  اعضاوتمو  هادي ..  سرغت 
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امیحرو  ، رابكلا اردقمو  راغصلا  عم  ادج  افیطل  اضيأ  ناكو   . هادي
 .. هنوبحي عیمجلا  ناك  كلذلو   ، ءایشألاو تاتابنلاو  تاناویحلاب 
نم هاجتا  ةلیبنلا  هفطاوع  رمضي  رخآلا ال  وھ  ناك   ، ةحارصبو
وعدي ناكو   .. مارتحالاو بحلا  كلذب  ادیعس  ناك  هنأل   ، هلوح
ةبحملا دوست  ىتح   ، مھضعب اومرتحيو  اوبحي  نأ  عیمجلا 

نطولا  عوبر  يف 
يف يفخي  ام  ملعي  ناك  قلقللا "  " هقيدص طقف 

" قیلامعلا  " هاجتا  ، ةروثلا بیھل  نم  هسفن  ةرارق 
. باذعلا ءوس  مھوؤاسو  هنطو  ءانبأ  اودبعتسا  نيذلا 

اناسنإ ناك  لب  ايداع ..  اناسنإ  سارتلا  نكي  مل  ادبأ 
يف لغوملا  ضماغلا  هدالیم  ذنم  راوطألا  بيرغ 

.. يدمرسلا خيراتلا 
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 .. میكحلا سارتلا  ةروطسأ 

كالم سارتلا  نأ  دكؤي  نم  كانھ  يوارلا  )  ) لاق
ذقنیل ضرألا  ىلإ  قلاخلا  هلسرأ  ناسنإ  ةروص  يف 
جوري نم  كانھو   ، مھب قحل  يذلا  ملظلا  نم  سانلا 
ناكو نجلاو   سنإلا  نیب  طلتخملا  جاوزلا  ةروطسأل 

الإ نكي  مل  يذلا  كرابملا  جاوزلا  اذھ  ةرمث  انسراف 
ادانتسا نورخآ  لاقو  نوكلا  ..  خيرات  يف  ةدحاو  ةرم 

قانع نب  جوع  اذھ  ةميدقلا : بتكلا  يف  ءاج  ام  ىلإ 
مالسلا هیلع  حون  اندیس  نمز  يف  شاع  يذلا 
ةدیعب دالب  نم  باشخألا  لقن  يف  مھاس  يذلاو 

نینمؤملا تذقنأ  يتلا  ةمیظعلا  ةنیفسلا  ءانبل 
نأ احون  هیبن  هللا  رمأ  يتلا  ةیحلا  تانئاكلا  ةیقبو 
، ىسوم يبنلا  رصاع   مث  ضرغلا ..  اذھل  اھعنصي 
لوط ناكو   ، قانع نب  جاوع  هللا  يبن  لباق  املو 
ءامسلا يف  بثو   ، هاصع لوطك   ، عرذأ ةرشع  يبنلا 

، هبعك باصأف  اجوع  برضو  ىرخأ  عرذأ  ةرشع 
ال ةفيرطلا  ةياكحلا  هذھو   ، ضرألا ىلع  ىواھتف 

هدجم يذلا  لیخآ  لطبلا  ةياكح  نع  فلتخت 
بعك بیصأ  امل   . ةبیجعلا هتذایلإ  يف  سوریموھ 
قانع نب  جاوع  دسج  ناك  امنیب  هفتح  يقل  لیخأ 
نيذلا جورخلا  دوھي  ينعي  لینلا  لھأل  ارسج 
املو مدقلا ..  ذنم  ةیبرعلا  نیطسلف  ضرأ  اوحاتجا 

 .. ايدھم حبصأ   ، نورق دعب  هتبوبیغ  نم  ظقیتسا 
نیب ةلوادتملا  تاياورلا  هذھ  نع  سارتلا  لأسي  امل 
لایخلا جسن  ىلع  مھتردقل  بجعتي  سانلا  ةماع 
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حبصیل عقاولا  جسن  نع  مھزجعو   ، اعقاو هلعجو 
 .. هتلزعو هتمص  يف  قرغيو   ، تمصي كلذل  الایخ .. 
خيراتلا يبأ  ةيوفعب  لوقي  هيدلاو  نع  لأسي  نیحو 

، يناوخإ تانئاكلا  لكو   ، ةبیطلا ضرألا  هذھ  يمأو 
يف انبعلو  ةكرابملا  ةریخلا  اھيدث  انعضر  اعیمج  انأل 
ددزت مل  اھنكل  انسكاشو  انبغاشو   ، حیسفلا اھرجح 

.. اونحو ةفأرو  ةمحر  الإ  انب 
نم لكي  يتلا ال  لیصافتلا  هذھ  سارتلا  دیعي  امدنع 
دباعلا دوجس  دجسي   ، هیلئاس عماسم  ىلع  اھراركت 
لبقي سلطألا   لابج  لثم  ودبیف   ، هتعموص يف 
ادیعب رثانتیف   ، ءامسلا يف  هورذي  مث  يكزلا  بارتلا 

 : خرصي مث   ، مستبي  ، هترثن ءاجوھ  ةفصاع  نأك 
 .. بارتلا اذھ  قح  يف  انرصق  مك   .. هللا -        هللا .. 
لیست  ، ریصقتلا كاذ  نع  لوؤسم  هنأك  ذئنیح  رعشي 
اھبرشتت ام  ناعرسو   .. اراھنأو انايدو  ضیفتو  هعومد 

ىشطعلا ..  ضرألا 
، هرمع نع  راوغملا  انسراف  سارتلا  لأسي  امدنع 

هیلئاس : بیجي  نأ  امئاد  هل  ولحي 
نینحلاو قوشلا  نم  نورق  يرمع 

تھتنا نورقلا  هذھو 
يھتنت نأ  رادقألا  اھل  ءاش ت  امفیك 

ناطلس اھیلع  يل  سیلو 
اھیف ریغأ  نأ  عیطتسأ  تسلو 

. صاقنإلا وأ  ةفاضإلاب 
، ىھتنا ضام  يھف 
هعضأ نأ  يل  قحي  الو 
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اجات يسأر  ىلع 
ممألا مامأ  هب  ىھابتأ 

هشرتفأ نأ  يقح  نم  امنإو 
هیلع حيرتسأ  اریثو  اطاسب 
ریسلا نم  يامدق  تبعت  املك 

. ةایحلا ةمحز  يف 
بیغلا ملع  يف  دغلاو 

هايإ كردم  ریغ  تلزام 
ءاشأ ام  هب  لعفأ  نأ  عیطتسم  ریغو 

، يكلم سیل  وھف 
، هبیج يف  يل  يفخي  ام  يردأ  تسلو 

يبجاو نم  نكلو 
ةیباجيا رثكأ  ةرظن  هیلإ  رظنأ  نأ 

يضاملا ىلإ  يترظن  نم 
، كانھ يریصم  نأل 
هبقرت يلع  بجو  اذل 

 .. يتاوطخ كبريو  ينئجافي  ىتح ال 
 : ءاقدصأ اي  لوقلا  مكقدصأو 

يقیقحلا يرمع  نأ 
ةنتافلا ةیحلا  ةظحللا  وھ 
اھیف مكثدحأ  يتلا 

اھیف ركفأ  امو 
اھیف لعفأ  امو 

  ... اھیف ررقأ  امو 
اقیمع سارتلا  انسراف  ثيدح  نوكي   ، امئاد اذكھ 
ایھشو  ، اھميدأ ىلع  ىبرت  يتلا  ضرألا  قمع 
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نامرو بنعو  حافتو  ریعشو  حمق  نم  هتبنت  ام  ةیھش 
رمتو رورعزو  شمشمو  خوخو  نوتيزو  سوطركو 
قفدتت تناك  يتلا  هایملا  ةبوذع  ابذعو    .. يدنھو

ىلإ  " قیلامعلا  " هلوحي نأ  لبق  ریبكلا  يداولا  يف 
نطو  ، هنطو ءانبأ  اھنم  اومرحيو  ىرخأ  ةھجو 

.. سمشلا
 ". میكحلا  " هوبقلي نأ  مھضعبل  ولحي  ناك  كلذك  هنألو 

سارتلا ناك  هعضاوتو  هتبیط  ىلإ  ةفاضإلاب  العفو 
ةرباغلا ممألا  بتك  تاھمأو   ، براجتلا هتكنح   . امیكح
ةبقاعتملا ةيرشبلا  تاراضحلا  دجم  تعنص  يتلا 

 .. ةیناسنإلا يقر  يف  تمھاسو 
لك يف  اليوط  اتقو  ةلیلجلا  بتكلا  كلتل  صصخي  هنإ 
نم رثكأ  هیلع  ةزيزعلا  هتبتكم  نإ  ةئداھلا ..  هتاءاسم 

نیینیصلاو دونھلا  مولعب  رخزتل  رخآ  ءيش  يأ 
نامورلاو نیيرصملاو  نییسرافلاو  نییلبابلاو 

 .. نیملسملا برعلاو  نانویلاو 
ةيوامسلا بتكلا  نم  ةردانو  ةميدق  خسن  ثالث  اھبو 

نآرقو نییحیسملا  لیجنإو  دوھیلا  ةاروت  : 
 .. نیملسملا

11www.jadidpdf.com



  .. ةروث

، ملاظلا دابعتسالا  نم  نورق  دعب  يوارلا )  لاق ( 
، لتاقلا فوخلاو  رفاسلا  يرعلاو  رفاكلا  عوجلاو 

ماصتعالاو  .. ءارعلا يف  مونلاو   ، لفاسلا درشتلاو 
 .. لابجلا ممقب 

 .. راسكناو لذاختو  فيوستو  ددرت  دعب 
، ریبك ضاخم  دعب  ةروثلا  حاير  تفصع 

.. ریثكب نمزلا  اذھ  لبق  فصعت  نأ  اھل  ناكو 
... تاھیھ تاھیھ ..  نكلو 

لاطبألا ةمدقم  يف  مامھلا  لطبلا  سارتلا  ناك 
ءادف مھحاورأو  مھسفنأ  اوبھي  نأ  اوررق  نيذلا 
يف اسرد  قیلامعلا  اونقليو  يلاغلا  نطولل 
ناك هنألو   . ةماركلاو ةيرحلا  لجأ  نم  ةیحضتلا 
ثيدح راص  ءادعألا  عم  هكراعم  لك  يف  رصتني 
ءاقدصألا لبق  نم  ادوسحم  راصو  ءاسنلاو  لافطألا 

وھ نوكي  نأ  ىنمتي  دحاو  لك  ناك   ، حالسلا ءاقفرو 
سارتلا لثم  نوكي  فیك  ركفي  نأ  نود  سارتلا 

وھ ام  لثم  سارتلا  حبصي  ملو   ، هقالخأو هلاعفأب 
مسرو  ، انورق دھتجاو  دك  امنإ  اثبع  وأ  ةفداصم  هیلع 
تاقوألا نم  تقو  يف  ناك   .. ایماس افدھ  هسفنل 

 .. الیحتسم ناك  ملح ..  نم  ربكأ 
اوعضو ثیح  قیلامعلا "  ءادعألا "  فدھ  راص  كلذل 

هیلع ضبقلل  كرشلا  هل  اوبصنو  ططخلا  هل 
هودسح نم  ضعب  سوفن  اورتشاو   ، هلایتغاو

، مھنع اوبونیل  هتنایخ  اورثآو  هوھركو  هوضغبو 
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راجشألا نأل   ، الیبس كلذ  ىلإ  اوعاطتسا  ام  مھنكلو 
اھسفنب هیمحت  تناك  هردقتو  هبحت  يتلا  رایطألاو 

بحلا كلذب  ادیعس  سارتلا  ناكو   . مھدئاكم نم 
 .. قلمت يأ  وأ  ةعفنم  لك  نع  هزنملا  يقنلا 

ءْلم مانيو  مامغلا  شرتفي   ، لابلا حاترم  ناك  امك 
سرحي قلقللا  يفولا  هقيدصو  ال،  فیك   .. هنوفج

 .. هسفنب هيدفيو  ةنئاخ  ةنعط  لك  نم  هرھظ 
هب كتفلاو  هیلع  ضبقلا  نع  قیلامعلا  زجع  امل 
يف ةمیظعلا  هتاحوتفو   ، ةلتاقلا هتابرض  اوبنجتیل 
ةيرح لباقم  هسأر   اوضياق   ، لیحتسملا قیقحت 

 .. نطولل ةلماك 
ةرماؤملا لیصافت  نم  ایفاخ  ناك  ام  حضتا  مھملا 

ال نأو  هنطو  لالقتساب  سارتلا  معني  ال  نأ  وھو 
امكاح جوتي  نأو ال   ، نسحلا تس  هبلق  ةبیبح  جوزتي 
ىلإ هتبیبح  فزتس  ثیح  سمشلا ..  نطول  ايدبأ 
هتدج هتثدح  املثم  اھبلق ..  هراتخا  يذلا  ریغ  سيرع 

" .. جودخ ّانان  ةمیظعلا " 
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 .. جودخ انان  ثيدح 

يتلا ةأرملا  نإ  يتداس : اي  ةقیقحلا  يوارلا )  ) لاق
، سارتلا انسراف  اھلجأ  نم  يحضيو  اھبحیس 

جنغتتو للدتت  فیك  فرعت  ةأرما  نم  ربكأ  نوكتس 
اھعدخم ىلإ  هجردتستل  اھرھظمو  اھتنيزب  متھتو 

 .. صاخ نیط  نم  ةأرما  نوكتس  لب   . مارغلا هلدابتل 
".. زيوللا  " لثم صلاخ  ندعم  نم  ةریمأ 

اھنسحو  ، لصأ تنب   ،" نسحلا تس   " اھمسا
تایبازملاو تایليانلاو  تایليابقلا  نيز  رصتخي 
تایماشلاو تايرصملاو   .. تايواشلاو تایقراتلاو 

 ... تایسلدنألاو تايزاجحلاو 
" جودخ انان   " ةمیظعلا ةيربربلا  هتدج  هتثدح  اذكھ 

ةياھن يف  توملا  شارف  ىلع  يھو   ، اھتيؤر نع 
حایتجا دعب  لجدلاو  تافارخلاب  سیعت  ملظم  نرق 

ثیح ایقيرفإ  لامش  لادنولاو  نییطنزبلا  ةربارب 
.. اداسف اھیف  اوثاع 

يف هتدج  عیطق  ىعري  اعفاي  اباش  اھموي  ناكو 
ةداع ىلع  سلطألا  لابج  حوفسو  ةجیتملا  جورم 
ىلع شوقنملا  خيراتلا  رجف  يف  دیمونلا "  " هدادجأ
ءارذعلا ةعیبطلل  ددريو   .. خماشلا يلیساطلا  نیبج 

، لوألا ابوي   ، ةطروغوي اسینیسام  لاطبألا  ریس 
نيذلا سواشألا  لاطبألا  ءالؤھ   ، سانيرافكاتو

 . سمشلا نطو  دجم  اوعنص 
سارتلا هدبع  مرك  يذلا  ناحبسو 

عیطق ...  يعار  ناك  نأ  دعب  ةمأ  يعار  هلعجو 

14www.jadidpdf.com



هتدج ةءوبنب  نمؤي   ، مامھلا انلطب  سارتلا  ناك 
ىلإ ةایحلا  رداغت  نأ  لبق  اھب  هتربخأ  يتلا  ةمیظعلا 

تاومألا عم  نفدت  نأ  تضفر  دقل   . يولعلا ملاعلا 
دونھلا ةداع  يھ  امك  اھتثج  قرحت  نأ  تبلطو 
لظت ىتح  ریبكلا  يداولا  يف  اھدامر  ىمريو 
لوحي ال  ىتح   ، اھكرابتو  ، ةقفدتملا هھایم  سرحت 
ریصم نأ  ادیج  فرعت  اھنإ  لئاح ..  اھقفدت  نود 
عامطأ كانھ  يداولا .  هایم  قفدتب  طبترم  ةلالسلا 

عضو نوموري   ، راحبلا ءارو  ماوقأ   نم  ةریثك 
اودرفنیل  ، هارجم اولوحیل  يداولا  ىلع  مھترطیس 

. هتاریخ نم  نطولا   ءانبأ  اومرحيو  هعفانمب 
: دكؤت امئاد   " جودخ انان   " تناك

 .. اورذحا رحبلا ..  رحبلا ..   ، طقف  -
 .. يراحصلا عردب  مكبر  مكروھظ  ىمح  دقل 

ةیتاعلا راحبلا  جاومأ  اوھجاو 
 .. رطاخملا بوكرو  فيدجتلا  ملعتب 

ارب مكتأي  نم 
ناضحألا هل  اوحتفا 
مایخلا هل  اوئیھو 

 .. مكحلم هعم  اومساقتو 
ارحب مكتأي  نمو 
، باتكب احولم 

هورذحاف
هلاورس يف  يفخي  هنإ 

. اسدسم وأ  ارجنخ 
باتكلا مكیطعیس 
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مكباودو مكضرأ  ذخأيو 
مكریعشو مكحمقو   ، مكتيزو

 ... مكبنعو مكرمتو  مكنامرو 
اھنأ سانلا  نظ  ىتح  انورق  جودخ "  انان   " ترمع دقل 
تطح موي  ةیقینیفلا  ةسیلوع  تلبقتسا   . ةدلاخ
رجح عضو  ترضحو   ، ایقيرفإ لامشب  اھتنیفس 

ةدوسحم  ، ةبیجعلا ةنيدملا  ةنجاطرقل  ساسألا 
قرشلا ةراضح  ثرتس  يتلا  ةروطسألاو   ، امور
اھتءوبن ثيدح  لازام  يتلا   ، يقيرفإلا لحاسلا  ىلع 

نأ لبق  ریبكلا  يداولا  هایم  امك  هقامعأ  يف  باسني 
 : قیلامعلا رارشأ  هبصتغي 

، يدلو اي          -
ةحلاصلا ةلالسلا  ریمض  تنأ 

نطولا اذھ  بارت  ثرتس  يتلا 
 .. ةرذ ةرذو  اربش  اربش 

 .. نيرخآلا نكت  الو  تنأ  نك 
نحنت الو  ةنايدنس  نك 

 .. رمت ىتح  ةیتاعلا  حيرلل  الإ 
نيرابجلا فخت  ال 

، ةبھرو ةوق  كنود  وھ  نم  ملظت  الو 
، ةناكم كنود  مھ  نم  ىلعربكتت  ال 

سمشلا لثم  عضاوت 
رشبلا رمغت  اھولع  مغرف 

 .. ةئفادلا ةیبھذلا  اھتعشأب 
كریغل ایفو  نوكت  نأ  لواحو 

 .. كل كلظ  ءافو  لثم 
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كزئارغ طبراو 
نیتملا كلقع  لبحب 

ةروعسم بالك  زئارغلا  نأل 
كلوح نم  يذؤت 

 .. راعلاو ىذألا  ّالإ  كل  بلجتالو 
كیبنج نیب  ةأرملا  نع  شتفت  ال 

 .. كریصم نع  كرظن  فرصت  ىتح ال 
نیترانم كانیع  نكتل 

ءامسلا بادھأب  نیتقلعم 
نآطشلا نائیضت 

 .. ىریحلا ةھئاتلا  سوفنلا  يدھتو 
ايابصلا كیلع  تفاھتت   .. يدلو اي 

كیعارذ نیب  طقاستتو 
لابج ممق  ىلع  جولثلا  امك 

ةخماشلا ةعيرشلا 
.. ةدرابلا تاءاتشلا  يف 

ةلوحكملا نویعلاب  متھت  ال 
ةدروملا دودخلاو 

 .. ةدراشلا دوھنلاو 
ةعیبطلا ةنتف  اھنإ 

 .. ةحماجلا ةزيرغلا  ةبغرو 
ديرت ثیح  كنعبتي  ءاسنلا  عد 

 .. ندري ثیح  نھعبتت  الو 
كنم ةحيرص  قدص  ةملك 

نھبولق ناقفخ  لوحت 
.. ةیضق عفادم  ىلإ 
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امئاد احرف  ةایحلا  حبصتو  
نازحألا بابض  عشقني  امنیح 

. رمعلا عیبر  يف 
اھبحت يتلا  ةأرملا  يدلو :  اي 

ةرظن لوأ  نم 
اضيأ ةرظن  لوأ  نم  كبحتو 

نوریثك اھیلع  تفاھتي 
نیطالسلاو كولملا 

ةرصایقلاو ةرساكألاو 
.. نایعرلاو ةلفسلاو  ءارمألاو 

دحأ عیطتسي  نل  و 
 .. كاوس اھب  زوفي  نأ 

 .. كببسب لاوھأ  نم  اھلاني  ام  مغر 
 .. يدلو اي  رذحاو 

ءاقدصألا كھركي  اھببسبف 
 .. ءادعألا عم  ادیك  كل  نودیكيو 
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 .. سارتلا سرع  يف  متأم 

هقافرو لطبلا  سارتلا  جرخ  موي  يوارلا )   ) لاق
، ةميزعلاو ناميإلاب  نیججدم  ةلصافلا  ةكرعملا  ىلإ 
لیبس يف  حاورألاب  ةیحضتلاو  حافكلا  نم  نینرق  دعب 
اوتتشي نأ  اوعاطتسا  ، سانلا ةماركو  نطولا  ةيرح 
سرحت يتلا  قیلامعلا  شیج  قلایف  رخآ  لمش 

دعب  . نابلصلا هراوسأ  ىلع  بصنتو  عفادملاب  دسلا  
ربصلا مھحالس  ناكو  نسحلا  ءالبلا  اولبأ  نأ 
يلاغلا مھنطوو  ؟  ال  فیك  ناميإلاو ..  ةعاجشلاو 

 . ریخ لكو  ةیحضت  لك  لھأتسي 
رخآ ظفلت  سمشلا  تناك  دسلا  ىلإ  اولصو  امل 
ضرفت ةطخلا  تناكو  ةقھاشلا  ممقلا  ءارو  اھسافنأ 
ضعب نكلو  دسلا  ميدھتل  حابصلا  ىتح  راظتنالا 

حنج تحت  ولو  ءيش  لك  متي  نأ  ترصأ  تاوصألا 
تقو عرسأب  ةمھملا  نم  ءاھتنالا  مھملا  مالظلا 
امك هسأفب  نیمدقتملا  لوأ  سارتلا  ناكو   .. نكمم
رادجلا يلع  ىوھف  هفیسب  نیمدقتملا  لوأ  ناك 
فینع لازلز  امنأك   ، ققشتف ةيوقلا  هتبرضب  مخضلا 
قفدتو مدھت  ىتح  عیمجلا  هیلع  لاھنا  مث  هبرض . 
نینسلا فالآ  ذنم  قفدتي  ناك  امك  بذعلا ...  ءاملا 
تضافو ریبكلا  يداولا  ىرجم  ألمو  نمزلا  ربع 
ةدوعب تاتابنلاو  رایطألاو  تاناویحلا  تحرفو  هفافض 

ریبك لفح  ةماقإل  اودعتساو  اھيراجم  ىلإ  هایملا 
امكاح هیف  جوتي  هقافرو  لطبلا  سارتلا  فرش  ىلع 
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رظتنت نسحلا "  تس   " تناكو   .. سمشلا دالبل  ايدبأ 
ةفئاخ تناك  اھنكلو  ليوط  نمز  ذنم  ةصرفلا  هذھ 

امك سارتلا  اھبیبح  دوعیس  اقح  لھ   .. لوھجملا نم 
ىسنتل دبألا  ىلإ  دحاو  فقس  امھعمجيو  اھدعو 

امك ةبذعلا  هایملا  تقفدت  املو  ؟   .. ةریبكلا اھتنحم 
يداولا يف   ، يلاوخلا نورقلا  يف   ، قفدتت تناك 

يتلا ةبرتغملا  كامسألا  اھرشب  نم  لوأ  ناك  .. ریبكلا
اھتبرغ لمحت  تناك  دالبلا ..   ةحئار  ىلإ  تقاتشا 

اھل ةربعم  اھفناعزب  اھییحتو  اھروھظ  ىلع  بئاقح 
ققح دق  سارتلا  نأ  تمھفو   .. اھنینحو اھقوشت  نع 
لك هبلج  نع  زجع  يذلا  اھرھم  لسرأو  اھتینمأ 

. هیلإ لوصولا  قاشم  اولمحت  نيذلا  ناسرفلا 
ةلیللا كلت  يف  يداولا  ةفض  ىلإ  ةعرسم  تطبھ 
فلخ هینیع  ءایح -  - رمقلا ضمغأ  ثیح  ةملظملا 
ءاضأف رھطتتو  محتستل  اھبایث  تعزن  امل   ، مامغلا
عیبرلا ناولأب  تلمجت  مث  هلك ..  نوكلا  اھدسج 

دیجاجسلاب اھعدخم  تشرفأو  ةشكرزملا 
لك تشرو  دنسلاو  دنھلا  روخب  تقرحأو  ةیسرافلا 

ةجھبلا عومش  تلعشأو  قرشلا  بویط  عاونأ 
ملو ري  مل  سرعب  اھرودب  هتدعو  دق  تناك   .. ةبغرلاو
اھنأ ةقیقحلاو   . ضرألا هجو  ىلع  دحأ  هب  عمسي 
يأ اھشیعت  امك  رمعلا  ةظحل  شیعتل  ةفھلتم  تناك 

 .. ةیسایسلا لیصافتلا  لك  نع  ادیعب   ، ةغلاب ىثنأ 
رون ءاضأ  يتلا  ةلیمجلا  ةظحللا  كلت  يفو 
مھلطب ىلإ  قافرلا  تفتلا  نوكلا  يرولبلا  اھدسج 

نع مھنم  اریبعت   ، مھفاتكأ ىلع  هولمحیل  سارتلا 
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ةرضاح هوجولا  لك  هودجي ..  ملف   ، مھريدقتو مھبح 
ةھجاومو ءادعألا  نعطل  ةقابس  نكت  مل  يتلا  ىتح 

ملو ىفتخا  دق  لطبلا  ناك    . مھنایغطو مھتوربج 
هنیعب ناكم  يف  هآر  هنأ  دكؤي  نأ  مھنم  دحأ  عطتسي 

لك  . هلزلزف ةيوقلا  هتبرضب  دسلا  ىلع  ىوھ  نأ  دعب 
ةوقب عتمتي  ناك  هنأل   . هیلإ ةبوصم  تناك  راظنألا 
لوحت ةأجفو   .. لاجرلا لك  اھكالتماب  ملحي  ةیفارخ 

.. حاونو ءاكب  هیف  متأم  ىلإ  راصتنالا  سرع 
.. رصنلا ةحرف  لمتكت  مل  اذكھو 

هفرج ءاملا  نوكي  دق  مھضعب  لاق  ةساعتلل ..  اي 
دق مھضعب  لاقو  دسلا ..  رادج  عدصت  نأ  دعب  ةوقب 
امھم اءزج  هب  اوضياقیل  هوفطخ  قیلامعلا "   " نوكي
نوكي دق  مھضعب  لاقو   . نطولا تاورثو  بارت  نم 
هوعیبیل هوفطتخا  نم  مھ  اننیب  نوسدنملا  ةنوخلا 

نكي مل   . نیشاینو تازایتما  هنمث  اوضبقيو  ءادعألل 
مدت مل  يذلا  مویلا  كلذ  يف  ثدح  ام  قدصي  دحأ 
راص  ، نیع ةفرط  يف  تاظحل ..  الإ  رصنلا  ةحرف  هیف 

.. ةبآكو سحن  موي  رصنلا  موي 
اودجي ىتح  مھرايد  ىلإ  اودوعي  نأ ال  مھضعب  حرتقا 
نسحلا تس  جوزتیل  ایح  هب  اودوعيو  سارتلا 

هل نومیقیف  اتیم  هودجيوأ  ايدبأ  امكاح  هوبصنيو 
احيرض هل  نونبيو   ، هماقمب قیلت  ةمیظع  ةزانج 
ىلإ ةقاوتلا  بوعشلا  لكل  ارازم  حبصي  امخض 

تاوصألا نكلو   . لیحتسملا قیقحتو  رصنلاو  ةيرحلا 
مھرايد ىلإ  اعیمج  اوعجري  نأ  ىرت  تناك  ةبلاغلا 

ببس عیمجلا  ملعي  وأ  دوعي  ىتح  مھتحرف  اولجؤيو 
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 ... بیجعلا ءافتخالا 

ىلع رصنلا  قرایب  نولمحي  قافرلا  داع  نأ  دعبو 
دق قلقللا "  " ناك  . مھھوجو ىلع  ةبیخلاو  مھفویس 

ءافتخالاب نسحلا " تس   " رابخإب عوطتو  مھقبس 
، رمألا ئداب  قدصت  ملف   . لطبلا سارتلل  ضماغلا 
رثكأ بھلیل   ، هیلإ اھقوش  نم  ديزیل  حزمي  هتنظ 
يذلا صلخملا  هقيدص  وھو   ، ةبھتلملا اھرعاشم 

 .. هتلیلح اھانمتيو  هیلإ  اھرابخأ  لقني  لظ 
، سارتلا بكوم  لوصو  رخأتو  سانلا  داع  نأ  دعب 

 .. قلقللا ةياور  نسحلا  تس   ، اھتعاس تقدص 
ناولأ لكو  ةلیمجلا  اھسبالم  تعزنو  اھيدخ  تمطلف 
داوس تدتراو   .. اھب تنيزت  يتلا  عیبرلا  غابصأو 

يفتخملا سارتلا  اھبیبح  بدنت  تحارو  يلایللا 
سوواط نم  ةأجف  تلوحتو  سیعتلا ..  اھظحو 

هلوح نم  ىلع  ةجھبلاو   رورسلا  رثنيو  هيزب  رتخبتي 
 .. ةبیئك ةموب  ىلإ 

 .. ةنعل تاونسو  ةبیصع  عیباسأو  ءالیل  ةلیل  تناك 
ةمسبلا عزنتو  هداصح  موي  يف  رصنلا  قرسي  فیك 

علقي فیك  ؟  اھمامكأ حتفت  موي  يف  هافشلا  نم 
میحر ؟ ریغ  فنعب  سوسملا  ریغ  سرضلا 

يرجت نكلو   ، ثدح ثدح  ام  نأ  قدصي  دحأ  نكي  مل 
.. لاقي امك  نفسلا  يھتشت  امب ال  حايرلا 
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نطو لاجر  ةقامحو  سارتلا  ةفسلف 
سمشلا

مھرودب  سمشلا  نطو  لاجر  ناك  يوارلا )  ) لاق
، هیلع نوتفاھتیف  سارتلا  هاجتا  تاقامحب  نوموقي 

همامتھاو هروعش  نيردقم  ریغ  تقو  لك  يف 
يف ابح   ، تاغلابلا مھتانبل  هوبطخیل   ، هلاغشناو
هلثم سیل  میظع  لجر  هنأل  هنم  ابرقتو  هترھاصم 

نوعطقي وأ  همون  نم  هنوظقویف   ، لاجرلا نم  دحأ 
صلختسي بتكلا  تاھمأ  ىلع  بكنم  وھو  هتولخ 

نع عطقنم  وأ  ةرباغلا  ممألاو  بوعشلا  براجت 
اعطقنم وأ  ةعیبطلا  عم  ادحتمو  نوكلا  المأتم  هسفن 

وأ  ، ةیمویلا هتاكولسو  هلاعفأ  انطبتسم  هسفن  ىلإ 
ىلع تانئاكلاو  نوكلا  قلاخ  اركاش  ادجاس  اعكار 

- يلاغلا هنطو  ىلعو  هیلع  اھب  معنأ  يتلا   - معنلا لك 
قیلامعلا ءادعألا  برح  ىلع  نوعلا  هنم  ابلاطو 

فزعي وأ   ، مھرورش نم  سمشلا  نطو  صیلختل 
يف اكمھنم  وأ  نامكلا  وأ  يانلا  ىلع  ایجش  انحل 
ىلإ ةھفاتلا  ءایشألا  هیف  لوحي  ام  يلضع  لمع 

.. ةمیق تاذ  ءایشأ 
، يلاغلا نطولا  ءامس  لثم  عساو  سارتلا  بلق  نألو 

ءالؤھ دري  نكي  مل  هنطو ..  ءانبأ  تاقامح  عسي  ناك 
درطي ملو  مھھوجو  يف  روثي  وأ  نیبطاخلا  لاجرلا 
هتقابلب برھتي  ام  ابلاغ  مھنم ..  ادحاو  هراد - نم   - اموي

يف مھل  لوقيو   ، ةجذاسلا مھتابلط  نم  ةدوھعملا 
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: ةنيزح ةيرخس 
 .. ءاقدصألا اھيأ  انقلخ  طقف  لسانتلل  ام 

 .. ناوخإلا اھيأ  انقلخ  طقف  لكألل  ام 
.. قافرلا اھيأ  انقلخ  طقف  تاوھشلل  ام 

، مظعأ رشبلا  نحن  انتایح 
اھرصتخن نأ  نم  عسوأو 

 ... تاوھشلاو لسانتلاو  لكألا  يف 

نوسرامي تابنلاو  ناویحلاو  ریطلا  نم  انؤاقدصأ 
كلذب ةعیبطلا  تلفكت  دقل   ، ايزيرغ فئاظولا  هذھ 

، لیصافت لمكن  نأ  ةیمدآلا  ةلالسلا  نحن  انیلعو 
انیلع  . نوعیطتسي ثیح ال   ، ةلالسلا ةیعضو  نیسحت 

، انزئارغ ىلع  انسفنأب  ومسن  نأ  انمرك هللا  نم  نحن 
تاذلملا ىلع  ةتفاھتملا  انداسجأ  ىلعو 

لك سكع  اّننإ  عیطتسن  ثیح  يقترنو  يصاعملاو 
امنیب  ، نولدبتي الو  نوریغتي  ال  مھ  هللا،  تاقولخم 

.. روطنو لمعنو  ركفنو  ملحن  نحن 
 .. ملحن ام  نحن  اذإو ..    

.. ركفن ام  نحنو 
 .. لمعن ام  نحنو 
 .. روطن ام  نحنو 

 .. عیطتسن ام  نحن 
يكزلا انمد  نیيارش  اھبھن  نأ  بجي  ةيرحلا  كانھ 

. اھلجأ نم  تومنو 
. اھب ملحنو  اھیلإ  علطتن  نأ  بجي  ةماركلا  كانھ 
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اھلجأ نم  شیعن  لضانن و  نأ  بجي  ةاواسملا  كانھ 
..

هومھفتي نأ  لاجرلا  ءالؤھ  عیطتسي  ال   ، ادیحو ائیش 
فیك  ، هنع سارتلا  اولأسي  نأ  ىلع  نوؤرجي  الو 
مھتوق ىوتسم  يف  انسل  نحنو  قیلامعلا  براحن 
لئاسوو ةراضحلا  لئاسو  نوكلمي  مھو  مھشطبو 

؟  .. شطبلا
، مھسوفن يف  رودي  ام  مھفي  ناك  هنأ  ةقیقحلاو 

يتلا ماھوألا  رابغ  ليزي  نأ  هتقابلب  لواحي  كلذلو 
رودي ام  اوكرديو  اوفرعي  ىتح   ، مھناھذأ يف  تبسرت 

 : مھل لوقیف  مھلوح 
 .. مكسوفن نكسي  قیلامعلا  نم  فوخلا  نأ  فرعأ 

 .. مكنكسي هوعدت  الو  فوخلا  اونكسأ 
، هیلع اوبلغتو  هولتاق 

، مھتلتاقم يف  ریكفتلا  لبق 
فوخلا وھ  لوألا  مكودع 

 .. مكسوفن نم  هودرطأ 
دادجألا ضرأ  نم  الھس  قیلامعلا  درط  حبصیس 
لھسأ میظعلا  دسلا  ميدھت  حبصیسو  ةرھاطلا 
ةایحلا دوعتو  اھارجم  ىلإ  ریبكلا  يداولا  هایم  دوعتل 

 .. داجمألا هئانبأ  بولقو  نطولا  بلق  ىلإ 
لواحيو هيرئازل  ةایحلا  فسلفي  سارتلا  ناك  اذكھ 

نم هاتأ هللا  امم  ائیش  مھسوفن  يف  رذبي  نأ  ادھاج 
كلت تلاز  دقو  مھتویب  ىلإ  نودوعیف   ، ةمكح

.. مھنیعأ ىلع  يتلا  ةواشغلا 
 .. ةرم لوأل  ةعیبطلا  نوري  مھنأكف 
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 .. ةرم لوأل  مھضعب  نوري  مھنأكو 
.. ةرم لوأل  مھدالوأ  نوري  مھنأكو 

.. ةرم لوأل  مھتاجوز  عم  نوماني  مھنأكو 
 .. ةرم لوأل  مھسفنأ  نوفشتكي  مھنأكو 

عماسم ىلع  ددري  نأ  امئاد  هل  ولحي  ناك   ، اذھلو
 : هيرئاز

نم تقلخ  نم  دجأ  امدنعو  ةیضق ..  جوزتم  انأ  - 
ام ناكم  يف  نآلا  يراظتنا  يف  يھ  يتلا   ، يلجأ

يرارب عوبر  يفو   ، ةیمارتملا ایفارغجلا  هذھ  نم 
، زيزعلا ينطو   ، سمشلا دالب  لابجو  باضھو  لالتو 
نم ةیحضتلاو  اھب  نارتقالا  يف  ةظحل  ددرتأ  نل 

قاشعلا نم  اھل  ءافوو  ابح  لقأ  نوكأ  نلو  اھلجأ 
  .. بدألاو خيراتلا  بتك  مھرابخأ  تلقانت  نيذلا 

كلذ نم  رثكأو  الیبنو  امھش  اسراف  سارتلا  ناك 
، هيرئاز هجو  يف  اھدري  الو  اھلك  هدي  طسبي  اميرك 
يأ هتنبال - ابطاخ   - هروزي نم  يدھي  ام  ابلاغ  وھف 
ناك امھم  هرظن  وأ  هدي  نم  ابيرق  وأ  هدیب  نوكي  ءيش 

هبلق ىلعو  هیلع  ازيزعو  انیمث 
هیلإ اھدیعي  نأ  اھذخآ  نم  ىجرتي  هنإف  بتكلا  الإ 
ةیقب امأ   . اھراكفأ هشقانیل   ، اھتءارق نم  ءاھتنالا  دعب 

 .. عجرت اھنإف ال  ايادھلا 
، موجن ةسمخ  ةزبدوب  لارنجلا  ىدھأ  نم  وھو 

ىدھأ امك  نیلتاقملا ..   دونجلا  سأر  ىلع  نوكیل 
هاجرتو  ، ةقیقحلا ّالإ  بتكي  ال  املق  يفاحصلا  لامك 

يس مامإلا  ىدھأو   ، ناك ثیح  ملظلا  حضفي  نأ 
ةاروتلا ةيوامسلا : بتكلا  نم  ثالثلا  خسنلا  يداھلا 
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نيدلا رھوج  نأ  سانلا  ملعیل  نآرقلاو  لیجنإلاو 
قالخألاو  . ةدحاو ةلاسرلاو  دحاو  برلاف  دحاو  .. 
ماوقألا تددعتو  لسرلا  تددعت  املو  ةدحاو 

 .. فرحنأ ىتح  مھفلا ..  ددعت  ةنسلألاو .. 
، ةرضاحلاو ةرباغلا  ممألا  ریتاسد  ظفاحملا  ىدھأو 
عم ىشامتيو  اھبساني  ام  ةمألل  راتخي  نأ  هاصوأو 

 .. اھتادقتعم
يتلا ةيدھلاب  نیحرف  سارتلا  ورئاز  دوعي   ، امئاد
ساربن فاشتكاب  احرف  رثكأو   . هدي نم  اھب  نوزوفي 

نأ دعب  بحرلا  ةایحلا  قفأ  مھل  ءيضي  يذلا  هتمكح 
. رظنلا رصقو  لھجلا  بابضب  احشوم  ناك 

وھ نم  كانھ  لھ  مراكألا  ةداسلا  اھيأ  يعم  اولوق 
يذلا میظعلا  انسراف  سارتلا  نم  لبنأو  مركأ 
مھتانبل هتبطخل  سمشلا  نطو  لاجر  هدصقي 
ةمأ ؟ ةیضق  جوزت  هنأ  نوردي  مھو ال  تاغلابلا 
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 .. سانلا مالكو  سارتلاو  ةلھش 

ةعفرتملا سارتلا  ةلوجر  نألو  يوارلا )  ) لاق
اھلو  ، اھعون نم  ةديرف  تناك  ةیماستملا  ةرباكملا 
بولقلا ىلع  زیمملا  اھعقوو   ، ةصاخلا اھتھكن 

ىلإ نیلخي  نیح  ءاسنلا  ثيدح  ناك   ، ةقشاعلا
   . نھرامسأ يف  نھضعب 

حمالم نیفخي  هب  تابجعم  هنطو  تایتف  لك  تناكو 
نھلع مونلا  لیبق  اھنلمأتیل  نھدئاسو  تحت  هئايربك 

ام اریثكو   . نھمانم يف  هعم  ةرماغمب  نرفظي 
اھب نسفانتیل  ةجذاسلا  تارماغملا  كلت  نقلتخي 

. ضعبلا نھضعب  ىلع 
، عمتجملا يف  ةدئاسلا  ةظفاحملا  دیلاقتلل  ارظنو 
هب نھباجعإ  نتبكي   ، تاجوزتملا ءاسنلا  تناك 
نم ةریغص  تارذ  نلمحي  ال  نھجاوزأ  نأل  نفسأتيو 

سناوعلاو تاقھارملا  تناك  امنیب   ، ةلماكلا هتافص 
تابلاط ةجذاس  ةیحابإ  تاكرحب  نمقتو  هنسكاعت 
هداوج  " ةوھص ىلع  نھب  لحريو  نھفطخي  نأ  هنم 
نیضقیل مامغلا  قوف  امایخ  نھل  بصنيو  حيرلا "

هرعش نطشمي  هنمدخي ..  رمعلا  ةیقب  هبنج  ىلإ 
دري نكي  ملو   . هتدحو نسنؤيو   ، هیمدق نلسغيو 

فسأتيو  ، ةرخاسلا ةرحاسلا  هتماستباب  الإ  نھیلع 
: ةبیطو ةقابلب 

، ءاسن ريز  تسل  انأ 
ينطو تانب  فطخو 
، يتياوھ سیل 
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حمسي يفرشو ال 
اساخن حبصأ  نأ  يل 

يرتشيو عیبي 
 .. يتاوخأ ضارعأ 

نكب ررغأ  فیك 
اعیمج انعضر  دقو 
ضرألا هذھ  يدث 

. نونحلا انمأ 
، ىلفدلا راھزأ  جيرأب  قبع   ، يدن  ، يعیبر حابص  تاذ 
ناك  ، ةلفطلا ةوھش  لعتشت  ىلفدلا  رونت  نیح  لاقي 

، حيرلا هناصح  ىلع  لیحرلل  بھأتي  سارتلا  سرافلا 
تضرتعاو  ، يداھلا يس  مامإلا  تنب  ةلھش  تأرجتف 

يھو ةلئاق  حيرلا  هناصح  ماجل  تكسمأو   ، هقيرط
: يرمرملا اھردصو  ضبلا  اھذخف  نع  فشكت 
كھجوب انع  حیشت  ىتم  ىلإ   .. بزاعلا سرافلا  اھيأ  - 

لفقت مل  ؟  كئايربك حمرب  انبولق  نعطتو  لیمجلا 
كبلق يطعت  ال  مل  ؟  ففعتلاو ىوقتلاب  اننود  كبلق 

؟ كلقع يطعت  املثم  هقح 
، كبحأ ينإ   ، كمارغب ضافو  ألت  ـ ما يبلق  ّنإ 

يدسج لعجتو  ينفطخت  نأ  كاجرتأو  كقشعأو 
شیعأل ءاشت  ثیح  يب  ریطتو   ، حيرلا كناصح  جرس 
ينبساو ينلبك   . كیلسأو كمدخأ  كنم  برقلاب 

يف امتاخ  نوكأس   .. يدیس نك   .. كتيراج ينلعجاو 
میحجو يدلاو  قوط  نم  صلختأ  نأ  ديرأ   .. كعبصإ

.. هتاجوز
ىلع ّتبر  اھثيدح  ىلإ  عمتسا  نأ  دعب  هنكلو 
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، هیف ىمح  ترسو  اھدسج  رعشقاف  اھفتك 
تقھشف اھتظحل  تضف  دق  اھتثونأ  نأك  ترعشو 

نیب اھلمحف   ، ضرألا ىلع  تواھتو  میحجلا  لثم 
يف تیقب   ، ةملاس اھتیب  ىلإ  اھداعأو  هیعارذ 
ىدص تعمس  تظقیتسا  املو  الماك  انرق  اھتبوبیغ 

: اھنذأ يف   سمھت  هسافنأ 
 .. يتریغص اي  نیطلا  ىلإ  نیطلا  قوش  اذھ          -

ينافلاب هاتخأ  اي  يقلعتت  -        ال 
، لئاز ةلاحم  هنا ال          -

 .. دلاخلا يدبألل  كلك  كبلق و  يحنما          -
 .. رطقلا ينوكت  الو  ةمیغلا  ينوك          -

عطقتو  ، اھبایث قزمت  تحارو   ، ةیكاب ترجفنا 
هنكل ةعتملا ..  بوكرل  هوعدتو  اھظح  بدنتو   ، اھرعش
حيرلا هناصحل  نانعلا  قلطأو  اھكرتف   ، اھیلع قفشأ 

 .. ةئیس هاياون  تناكو  هتیھش  تبصتنا  يذلا 
ءوسلا ةنسلأ  هتلقا  ــ نت يذلا  ءاقللا  اذھ  ذنمو 
تأرجت اھنأل  بدألا  ءوسب  مامإلا  تنب  ةمھتم 
ةقشاعلا تحبصأ   ، اھسفن بزاعلا  ىلع  تضرعو 
دیلاقتلا قوط  ریسكتل  ترطضاو  هب  تقلعت  يتلا 
اھقشع نألو  ءایح ..  نود  اھسفن  هیلع  تضرعو 
هتبھو اھنأ  ءاسنلا  نیب  عیشت  تحبصأ   ، انونج حبصأ 
اھعم مانيو    ، راظنألا نع  ادیعب  اھیقتلي  وھو  اھتيرذع 
هنم لماح  اھنأ  يعدت  تحبصأ  مث  مامغلا ..  قوف 
هتماقو هلامج  يف  اديرف  ادولوم  هنم  رظتنتو 
لمحلا روھش  اھیلع  ترم  املو  هفطلو ..  هئايربكو 
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 ... مھولا اھدولوم  دلت  ملو  اھترود  عطقنت  مل  بذاكلا 
لیجنإلا ةءارق  يف  تعرش  مث  اھدشر  ىلإ  تداع 

 .. سارتلا دنع  نم  اھدلاو  ةرم  تاذ  هرضحأ  يذلا 
ىلع ءان  ريد  يف  ةبھار  تحبصأو   ، سانلا تلزتعا 

، مھمدختو ةلاحرلا  يقست   ، ءارحصلا فافض 
 .. حیسملا اھب  ءاج  يتلا  ةبحملا  ظعاوم  مھملعتو 

تلسغ يتلا  ةحلاصلا  ةأرملا  ةصق  امئاد  ددرت  تناك 
يتلا اھعومدبو  يلاغلا  اھرطعب  حیسملا  يمدق 
ددرت تناك  امك   ، اھفارسإ نئاخلا  اذوھي  نجھتسا 

ةعيرشلا ةامح  اھیلع  ضبق  يتلا  ةینازلا  ةياكح 
اولاقو حیسملا  ىلإ  اھورضحأف    ، ىنزلاب ةسبلتم 
مكحت مبف   ، مجرت ىسوم  ةعيرش  يف  ةینازلا  هل :

: ةمحفملا هتلوق  مھل  لاقف  ؟ .. تنأ
 .. رجح لوأب  اھمریلف  ةئیطخ  الب  مكنم  ناك  نم  - 
تظقیتسا اھتوھش  نكل  انورق  اھنديد  ىلع  تبأدو 

دحأ اھھركي  نأ  نود  اھنيد  ىلإ  تداعف  ناكربلا  امك 
اھتریس يف  ةنسلألا  كولت  نأ  تلضفو  كلذ  ىلع 
ةبھار ىقبت  نأ  ىلع  بدألا  ءوسو  رھعلاب  مھتتو 

 .. سیعتلا اھريد  يف  فافعلا   عنصتت 
 .. مامإلا تنب  ةلھش  برغأ  ام 

سارتلا ...  انسراف  قالخأ  عورأ  امو 
بیغي امدنع  ةوسنلا  ءالؤھ  بولق  اھیلع  نزحت 
قراشم يف   ، هتاحوتفو هتاوزغ  ءارو  انورقو  تاونس 

.. اھبراغمو ضرألا 
اذكو  ، تمصلا راوسأ  فلخ  فسأتت  بولقلا  اھسفنو 
قفخت تاشرحتملا  تاعفدنملا  تایتفلا  بولق 
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دیشنلا ءادأل  ةيركسعلا  ةقوجلا  دادعتسا  دعتستو 
نم ادئاع  نھنم  برقلاب  رمي  امدنع   ، يمسرلا
ارفاظ  ، حيرلا هداوج  ةوھص  ایطتمم   ، ةليوطلا هترفس 

، عضاوتلاو ةبیطلابو  ىمازخلاب  ارطعمو  رصنلاب 
. ةمكحلاب اقطنمتم 
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 .. ةجونغ ةّجاحلا  ةفارعلا  ثيدح 

كلذ يف  ةفورعم  ةجونغ " ةفارعلا "  تناك  يوارلا )  ) لاق       
تناكو  ، لمرلا طخ  برضو  علاطلاو  فكلا  ةءارقب  نامزلا  

ولو نومجنملا  بذك   ،، بیخت الو  بیصت  اھتاءارق  مظعم 
نیيرصملاو نییلبابلل  يرحسلا  ثارتلا   تثرو  دقل   .. اوقدص

دي ىلع  هعرصم  دعب   ، يتانزلا ةفیلخلا  ثارتو  نییناربعلاو  
تدش  " نسحلا تس   " ةياكح تعمس  امل  يبغزلا ..  بايذ 
ةمق تقلست   ، رفسلا قاشم  تمشجتو   ، اھیلإ اھلاحر 
لمرلا طخ  تبرضو  اھفك  تأرق  املو   ، هب تمتحا  يذلا  لبجلا 

: اھل تلاق 
لصأ تنب  تنأ  -  
ةریمأ نینوكتسو 

.. سمشلا نطو 
، لامجلا ةنتف  كقلخ هللا 

  .. لاجرلا ةنتف  نیحبصتسو 
 .. لاع كردق 

 .. لاغ كرھمو 
  .. لایخ نم  لجر  كبیبحو 

" نسحلا تس   " ىلع ةجونغ "  " ةفارعلا تقفشأ 
سونربلا جسن  اھیلع  تحرتقاف    ، اھتدحو يف 

اھبیبح  نأ  اھتربخأو  مداقلا ..  سيرعلل  يفارخلا 
هداوج ةوھص  ىلع  احنرتم  سلدنألا  نم  يتأیس 
رطملا لثم  ءامسلا  نم  اھرجح  يف  طقسيو   ، حيرلا
دمضت نم  يھو    ، نورقلا أمظ  نم  اھحور  يقسیف 

 ، كالھلاو هیتلا  نم  هذقنتو    ، نبللا هیقستو  هحارج 

33www.jadidpdf.com



ىلع نوكي  يفارخلا   سونربلا  سیقي  امدنعو 
قیلامعلا ىلع  يضقي  نم  وھو    . هریغ نود  هساقم 

مل ام  ثدحي  نكلو  نیعللا ..  دسلا  مدھيو  رارشألا 
 ... ثيدح ثداح  لكل  اھتعاسو  نابسحلا ..  يف  نكي 

 .. نسحلا تس 

، نيزح يفيرخ  يسلدنأ  موي  يف  يوارلا  )  ) لاق
، راسكنالاو  ، ةشایجلا رعاشملاب  قبع   ، شھدم

اكھنم دئاع  وھو  نسحلا "  تس   " سارتلا ىقتلا 
خيراتلا عوبر  يف  ةیسلدنألا  هتاوزغ  ىدحإ  نم 

كلذ ناك    ، تایحضتلاو تالوطبلاو  داجمألاب  خماشلا 
ىلع حنرتي  انسراف  ناكو   ، ریبكلا يداولا  ةفض  ىلع 
ةفاصفص نصغ  لثم   ، لیصألا حيرلا  هداوج  ةوھص 

، هیعو لماك  ادقاف   ، ةیتاع حير  بھم  يف  ةقماس  
هنزحو  ، ةنخثملا هحارجو    ، رفسلا هكھنأ  دقو 
ةنایخلا ةرخص  ىلع  رسكنملا  هشیج  ىلع  قیمعلا 
اھیقآم ترصتعاف   ، ةنيزحو ةرھفكم  مویغلا  تناكو  .. 
عطتست مل  اھنكل   ، ايابصلا هافش  لثم  ترمحا  ىتح 
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لیمجلا ردقلا  نأل   ، هشطع يوري  ءام  ةنفح  هحنم 
تس  " هتبیبح عم  رسعلا  اذھ  دعب  هل  بتري  ناك 

.. رمعلا ءاقل  رسي  نسحلا "

نيز تعمج  يتلا  نسحلا "  تس   " تناكو
تايواشلاو تایبازملاو  تایقراتلاو  تایليابقلا 
تايزاجحلاو تایماشلاو  تایسلدنألاو   ، تایليانلاو

يف اھركذ  ءاج  يتلا  ةیفولا  بولنب   ، تايرصملاو
نم جسنت  نورق  لاوط  ةینانویلا ..   ریطاسألا 
يذلا يفارخلا   " اھسونرب  " ضایبلا عصانلا  فوصلا 

، ةخماشلا ممقلا  جولث  ىوس  هتعاصن  يھاضي  ال 
 .. نونحلا بیطلا  اھبلقو 

.. الیمج ارتاوتم  ایثارت  انحل  ندندت  تناك 
احیسمراص  .. هئایلع نم  ابھتلم  ابكوك  طقس  نیح 

تداعو هینیع  حتف  املو   ، ةرھاطلا ميرم  رجح  يف 
انبل هتقس  مث  اھتبكر  هتدسو  دق  اھدجو   ، هیلإ هحور 
لبق نم  هب  رعشي  مل  ءفدب  رعشف   ، انانح هترمغو 
اكبتشا نیتعساولا  اھینیعب  هانیع  تقتلا  نیحو  طق .. 

تلظ يتلا  ءایحلا  عقارب  تعزن  ثیح   ، الماك اماع 
ةلوطبلا عورد  هرودب  عزنو  اھءارو  يفتختو  اھسبلت 

نم هحور  لسغو  امھقامعأ  يف  سطغو  ةلیقثلا 
هحارج تمأتلاف   ، ةبیترلا ةیلاوتملا  مايألا  رابغ 

يف رعشو  ةدحولا  عیقص  نم  هحور  تئفدو  ةنخثملا 
رجف يف  ديدج  نم  دلوي  هنأك  ةلیمجلا  ةظحللا  كلت 

. ةيویحو ةكرح  ضبني  ديدج  خيرات 
جودخ " - انان  ةمیظعلا "  هتدج  ةءوبن  يف  ةظحل  كشي  مل 
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اھب هتأبنأ  دق  تناك  يتلا  يھو  هيرظان – ةلابق  تلجت  دقل 
ملاعلا اذھ  رداغت  يھو   ، لجدلاو ةذوعشلاب  لفاح  خيرات  تاذ 

 .. دبألا ىلإ  دقرت  ثیح  ریخألا  اھاوثم  ىلإ 
سرافلا يف  اھرودب  نسحلا " تس   " كشت ملو 
هرظتنت يذلا  ةجونغ "  " ةفارعلا هنع  اھتثدح  يذلا 

 .. نورق ذنم  قوشب 
ةدحاو حور  يف  تدحوتو  نیقشاعلا  احور  تقناعت 

يف ءافولا ..  دھع  ةدحاو  سأك  نم  تبرشو  ةمیظع 
فزعي هلمكأب  نوكلا  ناك  ةلیمجلا  ةظحللا  كلت 
ةعیبطلا اھتنحل  يتلا  ةدلاخلا  بحلا  ةینوفمیس 

 .. نیبیبحلا ءاقلب  ءافتحا 
 .. ةبغرلا نوناك  يف  نادسجلا  لعتشاو 

اھل مسرو   ، لبق نم  اھنع  عمس  دق  سارتلا  ناك 
اھل ةحول  مسر  يف  عرش  مث   ، هلایخ يف  ةروص 
. قلقللا هقيدص  هیلإ  اھلقن  يتلا  لیصافتلا  الغتسم 

 .. عمس نمك  ىأر  نم  سیل   .. تاھیھ نكلو 
ةدیحولا تنبلا  الإ  تسیل  ةنتافلا  ةریمألا  هذھ 
تقحل يتلا  ةدابإلا  نم  تجن   ، سمشلا دالب  مكاحل 

ىلع قیلامعلا "  " ىلوتسا امدعب  اھبعشبو  اھترسأب 
بصع ناك  يذلا  ریبكلا  يداولا  هایم  اوّلوحو  نطولا 

ناك میظع  دس  ةماقإب  دالبلا  يف  ةداعسلاو  ةایحلا 
. ةلیمجلا تانئاكلاو  سانلا  ةایح  ىلع  اریبك  امؤش 
، عیبرلا رمع  يف  ةرھز   ،" نسحلا تس   " ذئنمز تناك 

ةفیفخ حاير  اھتلمحو  ةرذب  يز  يف  ةركنتم  تبرھف 
يف تنصحتو  دحأ  اھاري  نأ  نود   ، رطخلا نع  ادیعب 
لبق نم  اھدادجأ  اھیف  نصحت  امك  ةخماشلا  لابجلا 
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ممقلا يف  ترقتسا  كانھ   . رساك زاغ  لك  نم 
مامكأ تحتفتو   . الیصأو الیمج  اسوواط  ةخماشلا 

عم حاوفلا  اھقبع  رشنت  نیمساي  ةرھز  اھتثونأ 
ممقلا يف  كانھ   . ةيدنلا تاحابصلا  ریشابت 

 .. ءوسب دحأ  اھسسمي  ثیح ال  ةقھاشلا 
ةعئاط تلثتما   ، اھتدحو يف  اھسفن  لغشت  ىتحو 
اھسونرب جسنت  تأدبف   ،" ةجونغ  " ةفارعلا حارتقال 

نم اھصلخي  يذلا  مداقلا  يلاغلا  اھبیبحل  يفارخلا 
" قیلامعلا  " نم سمشلا  نطو  صلخيو  باذعلا 
ىلإ ریبكلا  يداولا  هایم  دیعيو   ، میظعلا دسلا  مدھيو 

 .. نینسلا فالآ  ذنم  تناك  امك  ةایحلا  دوعتل  اھارجم 

 .. نیقشاعلا ثيدح 

كولملا نم  دحأ  عمس  املك  يوارلا )  ) لاق
صوصللاو نيرئاثلاو  ناسرفلاو  نیطالسلاو 
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يف تبرھ  يتلا  نسحلا " تس   " ةياكح نیلاتحملاو 
، نیمساي ةرھز  لبجلا  ةمق  يف  تتبنو  ةرذب  يز 

جسنب ةلوغشم  يھو   ، اھتثونأ تحتفت  ثیح 
قمع نم  مداقلا  يلاغلا  اھبیبحل  يفارخلا  سونربلا 

وأ لجخ  نود  اناظ   ، اھتبطخل اقثاو  مدقت   ، خيراتلا
.. بولطملا لجرلا  هنأ  لجو 

 .. مھردق نوفرعي  نيذلا ال  لاجرلا  سؤبل  اي 
 .. لجخلل اي 

مل  ، لامكلاو نيزلاو  بسنلاو  بسحلا  تنب  اھنألو 
املكو  . اعضاوت الإ  ةخماشلا  ممقلاب  اھنصحت  اھدزي 

، ابئاخ هدرت  الو  هب  بحرت  اھدي  بلطي  سيرع  مدقت 
لیمجلا يفارخلا  اھسونرب  هل  مدقتو  همركت  لب 

تنأ  تنك  ناف   . يبلق هرظتني  نم  ـــ هنإ ل هل : لوقتو 
ىلع كتعلطأو  اجوز  كتلبق  كساقم  ىلع  ناكو 

. يرھم
 . . ةشھدلل ايو 

نیبطاخلا دحأ  يفارخلا  سونربلا  ساق  املك  ناك 
ثیح نم  ابئاخ  دوعیف  هنم  ربكأ  هدجو  نیتفاھتملا 
مامأ ادھع  عطق  هنأل   ، دبألا ىلإ  دوعي  دقو ال  لب   ، ىتأ
اھب دوعيو  نسحلا  تس  بلقب  رفظیس  هنأب  سانلا 
ضعب ناكو  سمشلا ..  نطول  ايدبأ  امكاح  نوكیل 
رمألا لبقت  مدع  ىلع  نورصي  نيذلا  نیبطاخلا 

نأ اھنوجرتي  يفارخلا  سونربلا  ةركفو  عقاولا 
 . ادحأ لذخت  مل  بلق  ةبیطبو   ، اھرھم ىلع  مھعلطت 

اوبھذا مھل  لوقتو  يبھذلا  فیسلا  مھملست 
درتسنل نیعللا  دسلا  اومّدھو  قیلامعلا  اولتاقو 
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ریخلاو ةایحلا  هایم  دوعتو  بولسملا  دادجألا  دجم 
نيذلا نأل  مدصت  امئاد  تناك  اھنكلو    .. اھيراجم ىلإ 

ال  ، اھدي نیبلاط  ةبابص  نورطقي  نیقوشتم  نوتأي 
يف نوقنشي  وأ  صاصرلاب  نولتقي  امإ  ادبأ : نودوعي 
ضرأ يصاقأ  ىلإ  نوفني  وأ  ةماعلا  تاحاسلا 

، ةراسلا ریغ  مھرابخأ  اھلصت  امنیحو    ،" اینودیلاك "
محرتت  ، يبھذلا اھفیسب  ونونسلا  رایطأ  دوعتو 

يف دوعتو  ملحلا  ذفاون  اھءارو  قلغتو  مھیلع 
ریغ ديدج  نم  اھجیسن  ىلإ  ىراذعلا  نانئمطا 

مامھلا اھسراف  مودق  نم  ةدكأتم  يھو   ، ةثرتكم
البرسم حيرلا  هداوج  ةوھص  ایطتمم  میسولا 

". ةجونغ  " ةفارعلا اھتربخأ  امك   .. دجملاو تالوطبلاب 
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 .. سونربلا بحاص   ، سيرعلا سرافلا 

بلط يف  ةظحل  سارتلا  ددرتي  مل  يوارلا )  ) لاق
: اھل لاق   .. جاوزلل نسحلا  " تس  "

يل اھتفخأ  يتلا  ةلیمجلا  ةظحللا   ، يحور اي  تنأ  - 
" جودخ انان   " اھنع ينتثدحو  رادقألا  اھفك  يف 
انأ اھف   .. اھیلع روثعلا  روف  اھمنتغأ  نأ  ينم  تبلطو 

يانیعو كذخف  دسوت  يسأرو  ضرألا  ىلع  عادتم 
ءيضملا كھجو  ةعشأ  بادھأب  ناتثبشتم  ناتمجن 

 .. زيزعلا اننطو  ءامس  يف  لئاصألا  سمش  لثم 
ةلئاق  ، لیبنلا اھسراف  ضرع  نسحلا " تس  تلبق "

: هل
ةفارعلا هنع  ينتثدح  نم  وھ  تنأ  بير  نود  - 

هل جسنأو  همودق  رظتنأ  تللظف   ،" ةجونغ "
مكو  ، تلسغ فوص  ةزج  مك   .. يفارخلا سونربلا 
ناك تلبقتسا ..  بطاخ  فیض  مكو   ، تلزغ لزغم 

يتدحو باب  قراط  لك  عم  قفخي  ناھلولا  يبلق 
ءالؤھ يف  ينظ  باخ  مك  تاھیھ ..  نكلو  يتلزعو 

.. اوباخ مھلك  نیلفطتملا ..  نیفھلتملا  نیمداقلا 
اوباذ ةقیقحلا  سمش  ترھظ  امل  ءاتشلا  جولث  لثم 
ریغ لافطألا  لثم  مھدعوب  اوفي  ملو  اودوعي  مل  ..
تنك ادبأ  ةءوبنلا ..  بیخأ  مل  ينكلو  نيدشارلا .. 
ایھ ديدج ..  رجف  لك  مسبت  عم  اریخ  رشبتسا  امئاد 

يفارخلا كسونرب  سقو  مق  بیبحلا   سرافلا  اھيأ 
ىوس هضایب  يھاضي  ال  يذلا  بیجعلا ..  ضیبألا 

 .. كقشعي يذلا  يبلق 
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.. سونربلا سارتلا  انسراف  ساق 
تس  " انورق اھترظتنا  يتلا  ةأجافملا  تناكف 
ىلع ضیبألا  يفارخلا  سونربلا  ناك  نسحلا . "
نمو  ، هاوس نود  هل  جسن  هنأكو  سارتلا  ساقم 
هتماق نسحلا " تس   " تقلست ةحرفلا  ةدش 
اھرھق ةمیتي  ةلفط  لثم  هردص  ىلع  تكبو   ، هتقناعو
رطعتو ةراحلا  اھسافنأ  هرودب  نضتحاف   . نامزلا
ادحأ ديرت  امنأك ال  هنذأ  يف  سمھت  اھعمسو  اھجيرأب 
نیعلا نم  افوخ  اھعمسي  نأ  نجلاو  سنإلا  نم 

: دسحلاو
كتلیلح نوكأل  يرھم  يقب  نآلا  كبحأ ..  كبحأ ..  - 

 .. دحاو ریصمو  دحاو  شارفو  دحاو  فقس  انعمجيو 
لاطبألا رورس  لكب  اھرھم  راوغملا  انسراف  لبق 

كلذ هفلك  امھم  نكمم  تقو  برقأ  يف  هب  اھدعوو 
.. ةیحضتو نمث  نم 

راتبلا يبھذلا  فیسلا  هتملس  اھرداغي  نأ  لبقو 
تلاقو يريرحلا  اھليدنمو  راتمأ  ةعبس  هلوط  يذلا 

: هل
كنأ ءاسرخلاو  ةیحلا  تانئاكلاو  هللا  دھشأ  نآلا  - 
لثم نوكت  نل  كنأ  يندع  .. يدبألا يبیبحو  يجوز 
ملو قیلامعلا "  " يديأ يف  اوطقس  نيذلا  ءالؤھ 
املاس يلإ  دوعتس  كنأ  يبیبح  اي  يندع  . اودوعي
ةميزھ رجت  كفلخو  كدیب  رصنلا  ةيار  اعفار  امناغ 

".. قیلامعلا  " ةربابجلا
: ناسرفلا ةماھشب  سارتلا  اھبیبح  اھباجأف 

يتبیبحو يتجوز  كنأ  تانئاكلاو  هللا  دھشأ         -
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رجأ امناغ  املاس  كیلإ  دوعأس  ينأ  كدعأو   . ةيدبألا
.. رصنلا ةيارب  حولت  يعارذو   ، مھتميزھ يفلخ 

: تلاق
ةمق حربأ  نأ  نود  ةرفظملا  كتدوع  رظتنأس         -
دسلا روس  رمدتو  مھمزھت  نیحو   ، ةقھاشلا يلبج 
ينلع ةكرابملا  هھایم  يف  محتسأس  میظعلا 
كبح دبعم  يفو   كبرقب  ىرخأ  انورق  شیعأ 
رھطتأو  ، ةمیظعلا  " جودخ انان  تشاع "  املثم   

لكب رطعتأو  ةعیبطلا  قیحاسم  لكب  كل  نيزتأو 
ةلیل يف  يسفن  كبھأل   .. ةيذشلا قرشلا  بیياطأ 

 .. ةلیلو ةلیل  فلأ  يلایل  لمجأ  نم  نوكت 
: قشاعلا سارتلا  لاق  هرودبو 

هفاغشب كرثدأو  يبلق  رمج  كل  دقوأس  - 
ال ةنیكسو  ءانھ  يف  نورقلا  كلت  يشیعتل 

ةدحولا عیقص  كبرقي  نلو   ، ءوس اھیف  كسسمي 
 .. ةلتاقلا
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 .. قلقللاو حيرلا  ناصح  ثيدح 

سارتلا نیب  ةاجانملا  كلت  ءانثأ  يوارلا )  ) لاق
" حيرلا ناصح   " ناك  ،" نسحلا تس   " هبلق ةبیبحو 

ناعباتيو عمسلا  ناقرتسي  قلقللا  هقيدصو 
.. لیمجلا يسنامورلا  دھشملا 

يھو ةلھش  هاجتا  ةئیسلا  هاياون  حيرلا  ناصح  ركذت 
ققحي نأ  سارتلا  ةیجار  ضرألا  ىلع  غرمتتو  يكبت 
اھفطاوع تمدق  نیح  ةیبغ  تناك  مك   .. اھتعتم اھل 

امل اجذاس  ناك  مكو   .. ةعیضولا ةقيرطلا  كلتب 
هنع ففعت  يذلا  دسجلا  ةعقاوم  نع  هسفن  هتدوار 

.. سارتلا هدیس 
لـ سیعتلا  هبلق  يف  يفخي  يذلا  قلقللا  رعشو 

اھرثآو  ، نلعم ریغ  اكبترم  ابح  نسحلا " تس  "
فرعي مل  هنأل    ، اكابتراو افوخ   ، هسفن نع  هقيدصل 
ىري وھا  ــ هو اھبح ..  أدبي  نيأ  نمو  اھبحي  فیك 
ائطخم نكي  مل   ، هنم اھب  قحأ  سارتلا  نأ  هسفنب  
لیصافت هل   لقن  مث   ، هیلإ اھمدقو   ، هل اھانمت  امل 

. اھرابخأ قئاقدو  اھفاصوأ 
امھقيدص نأل  قلقللا " و" حيرلا " ناصح   " ّرس مك 

ةیسنامورلا تاظحللا  كلت  يف  اعئار  ناك  سارتلا 
البن لقأ  نكي  ملو  لبق - نم  ثدحت  مل  يتلا   – ةلیمجلا
هتقس يتلا  لامجلا  ةعئارلا  ةریمألا  كلت  نم  افطلو 
هتدھأو  ، عصانلا يفارخلا  اھسونرب  هتسبلأو  نبللا 
تألمو  . راتمأ ةعضب  هلوط  بھذ  نم  اراتب  افیس 
هحور يف  تخفنو  ناميإلاب  اجوزمم  ابح  هبلق  سأك 
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.. هرھظ مصقت  ةنایخلا  تداك  نأ  دعب   ، يدحتلاو ةروثلا 
نیب دیعسلا  جاوزلا  كلذ  ىلع  امھرودب  ادھشو 

راظتنالاو نینحلاو  قوشلا  نم  نورق  دعب  نیبیبحلا 
...

 .. ايؤرلا

يف ناھلولا  قشاعلا  سارتلا  دا  ــ ع يوارلا )  ) لاق
حيرلا هناصح  ىلع  هتیب  ىلإ  اعرسم  ءاسملا  كلذ 

يف سوواطلاك  ارتخبتم  اوھزم  ءاضفلا  قشي 
ةعشأ نابجحي  هاحانجو  ضیبألا  يفارخلا  هسونرب 

لثم راتبلا  يبھذلا  هفیس  ارھاش   ، بورغلا سمش 
دق نوكلا  تانئاك  لك  تناكو   . دوعرلا هجو  يف  قربلا 
، اھرعاشم عومش  تدقوأو  اھلغاشم  تكرت 

مھمدقتت   ، ةرماغلا هتحرف  اھسراف  كراشتل 
نھدحو  . نھبولق هتقشع  يتاوللا  ايابصلا  ديراغزلاب 
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نمضقي نھعداخم  يف  نعبق  تاجوزتملا  ءاسنلا 
اھربص ىلع  نسحلا " تس   " ندسحو  ، نھرافظأ

. میظعلا سرافلا  بلقب  اھزوفو  ليوطلا 
يف ىأرف  ةلیللا  كلت  يف  قشاعلا  سارتلا  مان 
تس هتبیبح " رھم  فصن  ققحیس  ّهنأ  همانم 
نیعللا دسلا  مدھيو  ءادعألا  ىلع  يضقي   ،  " نسحلا

نود لوحتو   ، رھظلا يف  هنعطت  ةرداغ  ادي  ّنكلو 
اھسفن ةرداغلا  دیلا  هذھو   ، هبلق ةبیبح  نم  جاوزلا 
هركملا جاوزلا  ىلع  اھربجتل  اھب  لكنتو  هتبیبح  رسأت 

 .. هاوس هنم  اھذاقنإ  دحأ  عیطتسي  نلو 
نزحلا ضعبب  رعش  حابصلا  يف  ظقیتسا  نیحو 
نعطي فیك   ، هتجعزأ يتلا  سیباوكلا  نم  ضابقنالاو 

نم اھذقني  مث   ، هتبیبحل هدعوب  يفي  الو  رھظلا  يف 
؟ نیصبرتملا   ةنوخلا  نثارب 
 .. يھتنت يتلا ال  ةنایخلل  اي  - 

طشمتو اھمون  نم  ظقیتست  سمشلا  ىأر  نإ  هنكلو مـا 
لالتو  ، ساروألا ممق  ردص  ىلع  هرثنتو  يبھذلا  اھرعش 

، ةيردنكسإلا لحاوسو   ، يلاعلا فیطس  باضھو   ، ةجیتملا
نع بیئكلا  مامغلا  كلذ  ىشالت  ام  ناعرس   ، نانبل جورمو 

، تاظحلل اسیعت  نوكي  فیك  هسفن  نم  رخسو   ، هئامس
مغرو شارفلا ..  لثم  ارورسم  احرف  امئاد  نوكي  نأ  هناكمإبو 

هسجاوھ  هرطاشیل  قلقللا  هقيدص  ةرم  لوأل  دقتفا  هنا 
هآر امب  ثرتكم  ریغ  هعورشم  يف  يضملا  ىلع  مزع  هناف 

.. هملح يف 
، ارصرص احير  نوكي  نأ  هیلع  ناكو 
لابجلاو لالتلا  عوبر  يف  ةروثلاب  رشبي 
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 .. ملحي نأ  عیطتسي  نم  لك  وعديو 
.. لعفيو
 .. نوكيو

ریطو ناویحو  رشب  نم 
حالسلا لبق  ةعاجشلا  لمحي  نأ 

قیلامعلا هجو  يف 
، عیمجلا ددھي  رطخلا  نال 

 ... ریصم ةیضق  ةیضقلاو 
 .. ةروثلا تناك  اذكھو 

 .. ناك ام  ناكو 

 .. نایسنلا

امو نسحلا " تس   " ىلإ دوعن  يوارلا )  ) لاق
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سارتلا ..  ءافتخا  دعب  اھل  ىرج 
لظ نایسنلاو  نوسني –  سانلا  أدب  موي  دعب  اموي 

راوغملا مھسراف  سارتلل  ثدح  ام  يناثلا  -  سانلا 
يداولا هایم  داعأو  قیلامعلا "  " نم مھصلخ  يذلا 
اھانعمو اھرس  ةایحلل  داعأو  يعیبطلا  اھارجم  ىلإ 
ممقلا يف  ةيار  نطولا  سأر  عفرو   . اھتجھبو

" نسحلا تس   " الإ هل  ایفو  قبي  مل  يلاعألاو .. 
يدترت تیقب  بسنلاو ..  بسحلا  تنب  ةيدبألا  هتبیبح 

ةفض ىلإ  حابص  لك  بھذتو   . ةقرألا اھیلایل  داوس 
يف عوجفملا  ىثنألا  بلقب  هرابخأ  ىصقتت  يداولا 
نم ةعطق  اھیلإ  لمحت  كامسألا  اھلع   . اھتلخد ةلیل 
هفیس نيأ  هحالس ..  وأ  هسبالم  وأ  همظع  وأ  همحل 
رویط نيأ  ؟  راتمأ ةعبس  هلوط  يذلا  راتبلا  يبھذلا 
امل فیسلا  عاجرإب  لفكتت  تناك  يتلا  ونونسلا 
مل ةطاسب  لكب  اھنإ  ؟  سوؤرلا عطقتو  عرذألا  رسكت 
اھدعو دقل   ، دوعیس دب  ال  هنأو   . هل ىرج  ام  قدصت 

. ءادعألا ةميزھ  رجي  هفلخو   ، رصنلاب اجوتم  دوعي  نأب 
نكت مل  .. دادجألاو ءابألا  داجمأ  اھل  دیعيو  اھجوزتيو 
هتدوعب ةنمؤم  تناك  لب  اھیلإ ..  دوعي  نل  هنأ  قدصت 
هناصح  " ىلع مايألا  نم  موي  يف  اھءاج  املثم 
راظتنالاو ربصلا  نم  نورق  دعب  جاوزلل  اھبلطو  حيرلا "

..
ةماقإب تاطلسلا  تاحارتقا  ضفرت  تناك  كلذلو 

ءانبو  ، ءادھشلا ةربقم  يف  هنفدو  هل  ةيزمر  ةزانج 
دھاش ىلع  همسا  ةباتكو  رمرملاو  ماخرلاب  هربق 
هنطو ءانبأل  ارازم  حبصیل  صلاخلا  بھذلاب  ربقلا 
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اھنم نومھلتسيو  ةرھاطلا  هحور  ىلع  نومحرتي 
يف هسأر  اھب  جوتي  ناك  يتلا  ةلیمجلا  میقلا  لك 

 .. هتایح
- مھتیجس ىلع   – ةيادبلا يف  نوبیطلا  سانلا  ناكو 
ىتح ال اھنوساوي  نسحلا " تس   " راوج ىلإ  نولظي 

مھمامتھاو مھتيانعب  اھنیطیحم   . ةدحولاب رعشت 
اھباصمو اھمالآ  نم  نوففخیف   ، مھميركتو مھريدقتو 
اھنیكرات اھلوح  نم  اوضفنا  ام  ناعرس  مھنكل  .. 

 . بذعتتو يساقت  اھدحو 
 .. لھألا نیب  بذعتيو  ءرملا  يساقي  نأ  دشأ  امو 
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 .. قلقللا ریمض  ةدوع 

ثدحتلا نوشاحتي  سانلا  حبصأ  دقل  يوارلا )  ) لاق
هتردصأ رارق  دعب   .. اھنم بارتقالاو  نسحلا  ّتس  ىلإ 

اھتحار ، ءاغتبا  اھحلاصل ..  كلذ  نأ  ةمعاز  تاطلسلا 
مل يھو  كلذ  ریغ  تناك  ةقیقحلاو  اھل ..  اميركتو 
ناك ام  كاذو   .. ءافخلا يف  اھل  كاحي  ام  لھجت  نكت 

.. اھسفن ةرارق  يف  اھملؤي 
ةطاسبلا ؟ هذھب  سانلا  بلقني  فیك  - 

ىوس ةمیلألا  اھتنحم  يف  اھبنج  ىلإ  دجت  مل 
ىلإ نیح  نم  اھروزي  يذلا  نیكسملا  قلقللا " "
ففخي سنزبلا .." و" ةراجتلاب  لغشنا  نأ  دعب  نیح 
ةدوع لمأ  سیناوف  اھعم  لعشيو  اھمالآ  اھنع 

تاقياضم هل  يكتشت  تناكو  .. سارتلا هقيدص 
ىدارف اھنوروزي  اوناك  نيذلا  نییمسرلا  نیلوؤسملا 
ىركذ نم  صلختلا  لجأ  نم  جاوزلل  اھنوبلطي 
اھیلع قافشإلا  مھضرع  رھاظ  ناك   .. لطبلا سارتلا 
لجأ نم  اھب  دارفنالاو  راثئتسالا  ةلواحم  هنطاب  نكلو 

 .. ةینآلا ةيویندلا  مھحلاصم  نع  ثحبلا 
ةركف قلقللا "  " اھیلع حرتقا  تاءاقللا  ىدحإ  يف 
اھلاحل اھكرتتو  نیلفطتملا  ءالؤھ  اھنع  دعبت  ةيزیجعت 
سانلا ىلإ  جرخي  نأ  يھو  سارتلا  اھبیبحل  ةیفو 

تس  " نم جاوزلا  يف  بغري  نم  هنأ  نلعيو 
ماظع نم  ةعطق  اھرھم : اھل  رضحي  نأ  نسحلا "
هفیس وأ  هسبالم  نم  ةعطق  وأ  يفتخملا  لطبلا 

49www.jadidpdf.com



ةلاحتساو هكالھ  ىلع  لدي  ائیش  وأ  يبھذلا 
. هتدوع

هتدعاسم ىلع  هتركشو  ةركفلا  تنسحتساف 
لكو لاجرلا  لك  ةأجافملا ..  تناكو   .. هقيدصل هئافوو 

، ضرألا عوبر  يف  رھملا  نع  ثحبلل  اوبھذ  نیغلابلا 
تس  " ّنعلي تاجوزتملاو  سناوعلاو  ايابصلا  تیقبو 
لك بولق  تفطخ  اھنأل  نھرس  يف   " نسحلا

 .. روكذلا

 .. دسحو ّبح 

ناك امھم  اھنوديري  ةعبرأ  اوناك  يوارلا )  ) لاق
نأ هاوسل  ديري  الو  هسفنل  اھديري  دحاو  لكو   .. نمثلا

ةزبدوب لارنجلا  يركسعلا  لوؤسملا   . اھبلقب رفظي 
مامإ يداھلا  يسو  ةزبخوب  يسایسلا  ظفاحملاو 
ناك سافرتوب ..  لامك  يفحصلاو  ریبكلا  دجسملا 
ىلع ردقألاو  ردجألاو  اھب  ىلوألا  هنأ  نظي  دحاو  لك 
میحجو تاكلاحلا  يلایللا  داوس  يمرب  اھعانقإ 

دغلل ةديدج  ةحفص  حتفو  ةمیلألا  تايركذلا 
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عیطتسي هنأ  دقتعي  مھنم  دحاو  لك  ناك   .. قرشملا
قلتخي كلذلو  سارتلا  بایغ  غارف  دسي  نأ 

وأ لیللا  فصتنم  يف  ةیفخ  اھترايزل  با  ـ بسألا
لوبقب لیح  نم  يتوأ  ام  لكب  اھيرغيو   . رجفلا لیبق 

 – لامجلا اذھ  نأل   .. ةدحولا نم  اھصلخیل  هضرع 
لھأتسي ال  عیمجلا - ددري  يتلا  ةناوطسألا  بسح 

ءيضت يضاملا  وبق  يف  هعومش  بوذت  نأ 
يدھي نأ  بجاولا  نم  ام  ـ ّنإو ةنيزحلا  تايركذلا 

 .. قيرطلا مھل  رینيو  ءایحألا 
يداھلا يس  مامإلا  تنب  ةلھش  تعمس  املو 

عيذي قلقللا  ةزبخوب  يسایسلا  ظفاحملا  ةجوزو 
اھكلمت نسحلا " تس   " نم جاوزلا  طرش  سانلا  يف 

كلت يف  هللا  اھبھي  ول  تنمتو  ةریغلاو  دسحلا 
اخماش البج  لمحتل  ةقراخلا  نجلا  ةوق  ةظحللا 
نمو اھنم  لاجرلا  حيرتو  اھیلع  طقسي  هقلطتو 

 .. اھتنتف
ةزبدوب لارنجلا  ناضحأ  نیب  ةظحللا  كلت  يف  تناك 
مامإلا اھدلاو  اھمغرأ  يذلا  ظفاحملا  اھجوز  نوخت 
ةقالع ال  ةیلاجر  ةقفص  لجأ  نم  هنم  جاوزلا  ىلع 

 : اھب اھبلقل 
" اجنول .. " "؟ نسحلا تس   " اھسفن بسحت  اذام  - 

 .. انمارحو انلالح  يف  انسفانت  ناطلسلا  تنب 
.. اھب نیمرغملا  ةقث  عزعزتو  اھتروص  هوشت  ىتحو 

ءاھجو عم  اھل  ةیمارغ  تاقالع  نع  تاعئاشلا  تقلطأ 
تأدبف اھیف  غلابملا  اھتفع  نمو  اھنم  اماقتنا  دلبلا 

 .. ءوس لكب  اھفذقتو  اھفرش  شھنت  ءاھفسلا  ةنسلأ 
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ىتح هغالب  يھني  نیكسملا  قلقللا "  " داك امو 
ةسایسلا ةسراممب  هومھتاو  سیلوبلا   هیلع  ضبق 

... ماعلا نمألاب  لالخإلاو  لقالقلا  ةراثإو 
.. لوقحلا نابرغك  اھفرش  ةنسلألا  تشھن  نأ  دعبو 

ةراجحلاب اھفذق  ىلع  مھلافطأ  نوركاملا  ضرح 
اھقوطتف  .. ادبأ جرخت  ال  ىتح  اھتیب  يف  اھترصاحمو 

كلت نوكت  دقو  اھعومد  يف  قرغتو  اھتلزعو  اھتدحو 
 ... دبألا ىلإ  اھتياھن 
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 .. دوسألا ةعمجلا 

أرجت ةعمجلا  بطخ  ىدحإ  يف  يوارلا )  ) لاق
 : الئاق ءامصع  ةبطخب  اھصخو  يداھلا  يس  مامإلا 

اھرتسي افيرش  الجر  جوزتت  نأ  بجي  ةیلولا "  " هذھ - 
ىلع الإو  اھببسب  دلبلا  يف  ةنتف  ثودح  عنميو 
ماظنلل اظفح  اھعم  فرصتت  نأ  ةیمسرلا  تاطلسلا 

روس ىنبُي  نأ  حرتقاو   ، تاھبشلاو ةليذرلا  نم  ماعلا 
ةبجحم الإ  جورخلا  نم  عنمتو   ، اھتیب لوح  لاع 
سرحلا ةقفربو  تاطلسلا  نم  حيرصتبو  ةبقنمو 

. صاخلا
دعتسم هنأ  نیلصملا  عیمج  مامأ  هتبطخ  يف  حملو 

نم اھنع  عاشي  ام  مغر  هللا  هجول  اھرتسي  نأ 
، ةزبخوب ظفاحملا  هرھص   ، اھموي ناكو   .. تاھبش

وعدي وھو  لوألا  فصلا  يف   ، ةعمجلا موي  هتداعك 
: هسفن يف 

ينبصنو نسحلا " تس   " بلق نم  ينكم  مھللا          -
. سمشلا دالبل  امكاح 

نيربخملا زمغف  مامإلا  هرھص  مالك  مضھي  مل 
ةالصلا دعب  هیلع  اوضبقف  فوفصلا   نیب  نیسدنملا 
ةعمجلا كلت  ذنم  دحأ  هري  مل  ثیح  ىلإ  هوقاسو 

 . موؤشملا اھسردو 
يف اھروزي  هرودب   ، سافرتوب لامك  يفحصلا  ناكو 
يفحص قبسب  زوفي  نأ  ادھاج  لواحيو  اھتیب 
ةديدجلا لایجألا  هفرعتل  سارتلا  ةریس  نع  هتديرجل 

نم هفرعت  ملو  هتالوطب  نعو  هنع  عمست  يتلا 
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لك هحارتقا  نم  برھتت  تناك  هنم ..  بيرق  ردصم 
لطبلا ةصق  نم  ديرت  ال  ةطاسب  لكب  اھنأل  ةرم 
هبعشل ةجھبلا  داعأو  نطولا  ررح  يذلا  میظعلا 
حبصت نأ  تابنلاو  ناویحلاو  ریطلا  نم  هئاقدصألو 

، ةديدجلا لایجألا  اھب  ىلستت  ةلسلسم  ةصق  درجم 
يتلا ةصيوعلا  اھلكاشم  اھیسنت  وأ  تقولا  اھب  لتقت 

 .. اھیف طبختت 
دعأو اھبح  يف  قرغ  دق  سافرتوب  يفحصلا  ناكو 
نع هیف  ثدحتي   ، روصلاب امعدم  الماك  اصاخ   اقحلم 
ىلع اناجم  اھعزو  خسنلا  فالآ  هنم  عبطو  اھتایح 
ملعلا رشنل  هنم  ةطیسب  ةمھاسم  اھنأ  امعاز  ءارقلا 

نأ ةقیقحلاو   .. بعشلا طاسوأ  يف  ةفرعملاو 
تاطلسلا بجعت  مل  رخآل - وأ  ببسل   - كلت هتردابم 

طخ نع  جورخلاو  بابشلا  قالخأ  داسفإب  هومھتاف 
اراذنإ هل  اومدقو  مزتلملا  يجولويديألا  ةلودلا 
طوطخلا سميو  ىرخأ  ةرم  أرجتي  ال  ىتح  ايوفش 

ةصرف اھضفر  يف  دجي  يفحصلا  حبصأو   . ءارمحلا
اھعانقإ لواحيو  اھلباقیل  ةرملا  دعب  ةرم  اھیلإ  ةدوعلل 

نمو يضاملا  سوباك  نم  صلختلل   ، هنم جاوزلاب 
نأل  ، لبقتسملا ىلإ  رظنلاو   ، سارتلا حبش 
يف ةديدج  ةحفص  اھل  حتفي  نأب  لیفك  لبقتسملا 

 .. هباتك
" نسحلا تس   " تبلط قلقللا  ىلع  ضبقلا  دعبو 

ماعلا يأرلا  هیف  روني  الاقم  بتكي  نأ  يفحصلا  نم 
ةلطابو ةلعتفم  اھنأل  هیلإ  ةبوسنملا  مھتلا  تایفلخب 

اھب هقلعت  ةدش  نمو   .. ةحصلا نم  ساسأ  اھل  سیلو 
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نع عافدللو  عوضوملل  سافرتوب  لامك  سمحت 
ماعلا يأرلا  ةرانإ  يقیقحلا  هفدھ  نكي  ملو   ، قلقللا
ىدم فرعت  نأ  ديري  ناك  ام  ردقب  مولظم  نع  عافدلاو 

 .. هیلإ اھبلق  لیمتسیل   ، هتیحضت
ىتح لاقملا  ىلع  علطت  تاطلسلا  تداك  امو 
ضبقلاو ةديرجلا  ةرداصمل  ةمراصلا  رماوألا  تردصأ 
قالخأ داسفإب  هايإ  ةمھتم  لاقملا  بتاك  ىلع 

. نیبرخملاو رارشألاو  ءاغوغلا  نع  عافدلابو  بابشلا 
ظفاحملا ةزبخوب  ریغ  نسحلا " تس   " دجت ملو 

هنم تبلطو   ، ةیكاش ةیكاب   ، هیلإ تبھذف  يسایسلا 
نیكسملا قلقللا  لیبس  قالطإل  لخدتي  نأ 

رمأ نأ  اھحراص  هنكلو   ، روھتملا يفحصلاو 
ةيركسعلا تاطلسلا  نأل  هتقاط  قوف  يفحصلا 

تعرزو هیلع  ضبقلل  صرفلا  نیحتتو  هدصرتت  تناك 
هذھ نكمي  الو  هتبقارمل  سیساوجلا  هقيرط  يف 

 .. املاس اھنم  جرخي  نأ  ةرملا 
قلقللا نع  جارفإلا  يف  ةزبخوب  ظفاحملا  اھمواس 

سیل سانلا  يف  هعاذأ  ام  نأ  ىلع  دھشت  نأ  طرشب 
ءافوو اھیلع  افوخ  هیف  اھشقاني  ملو   ، هنم ةردابم  الإ 
هحارتقا تضفر  املو   .. يفتخملا سارتلا  هقيدصل 

وأ رمخلا  ریثأت  تحت  كلذ  لعف  هنأ  يعدت  نأ  اھاجرت 
.. املاس جرخي  نأ  نكمي  ال  كلذ  نودو  نونجلا  لعفب 

ىرخأ ةلیح  دجت  مل  حارتقالا  ىلع  هرارصإ  دعبو 
نأ هنم  تبلطف  ةقنشملا ..  لبح  نم  قلقللا  ذاقنإل 
نود ةزبخوب  ظفاحملا  لبقف   ، اینلع جاوزلا  نوكي 
تس  " جوزتیس هنأ  سانلا  يف  نلعأ   ، طرش
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انرق حالملا  يلایللاو  حارفألا  ماقتسو  نسحلا "
نولكأي سرعلل  مھلك  نووعدم  نینطاوملا  ّنأو  الماك 

ةلیط ظفاحملا  باسح  ىلع  مھل  باط  ام  نوبرشيو 
 .. دیعسلا نرقلا  اذھ 

 .. ةزبدوب لارنجلا 

ربخ  ، ةزبدوب لارنجلا  عمس  نیح  يوارلا )  ) لاق
هتدلو امك  ايراع  ةظحللا  كلت  يف  ناك  جاوزلا  نالعإ 
ةلھش ناضحأ  نیب  ةینیتورلا  هتاوزن  يضقي  همأ 
فنعب هتقیشع  عفدف  ةزبخوب ..  ظفاحملا  ةجوز 
تسو ظفاحملاو  ّبرلا  بسي   .. ابضاغ ضفتناو 

ایفارغجلاو خيراتلاو  ناكملاو  نامزلاو  نسحلا 
ةیجرتم هعارذ  نم  ةقبشلا  ةلھش  هتكسمأف  .... و
اھتبغر ققحت  ىتح  اھبنج  ىلإ  ىقبي  نأ  هايإ 
مامإلا اھدلاو  بسو  ىرخألا  يھ  اھبسف   ، ةحماجلا
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 : لفاسلا اھجوزو 
يدعتبا  . كجوز ىلعو  كدلاو  ىلعو  ةنعللا  كیلع         -

يف يسدسم  تغرفأ  الإو  ةلاثحلا  اھتيأ  ينع 
 .. كسأر

 : ةحاقوو ةأرج  لكب  هھجو  يف  ةلھش  تخرص 
هتاصاصر ضعب  غرفأ  يسأر  يف  هغرفت  نأ  لدب  -  

سنت الو  لفاسلا  ظفاحملا  ةزبخوب  يجوز  سأر  يف 
ةفطاخ توتسلا "  " كلت سأر  يف  اھضعب  غرفت  نأ 
يسأر يف  اھنم  ىقبت  ام  لمكأ  مث   ، لاجرلا

 .. نمزلا ردغ  نم  ينحرأو 
ریغ ىلع  هتمانم  يف  هسفنب  ةزبدوب  لارنجلا  لزن 

اوضبقو ءادشألا  سارحلا  نم  ةيرود  دوقي   .. هتداع
ةمھتب نجسلا  هوعدوأو  هبتكم  يف  ظفاحملا  ىلع 
لاومأ ديدبتو  فارسإلاو  ريذبتلا  يف  عورشلا 

 .. ةیصخش رومأ  يف  بعشلا 
  .. نیسفانملا نم  وجلا  هل  الخ  اذكھو 

يف هیفخي  ناك  ام  ةعرسب  هل  بتري  ردقلا  نأك 
 .. هاوس دحأ  هب  ملعي  الو  هسفن 

اطبضنمو امظنم  نوكي  نأ  عیطتسي  بعشلا ال  اذھ  - 
دحأل حمسأ  ال  اذھل  تانكثلا ..  میظنتو  نیناوقب  الإ 

ام لكف  ةلادعلاو  ةيرحلا  نع  طسفسي  نأ  مویلا  ذنم 
 .. قبط رمأ  كانھ  رمألا :  يف 

روتسدلاب لمعلا  ةزبدوب  لارنجلا  ةرضح  لطع 
هسفن ّبصنو   .. دالبلا يف  ئراوط  ةلاح  نلعأو 

عطي الو  يأرلا  هفلاخي  نمو   ، ةيروھمجلل ايدبأ  امكاح 
 ... ةمكاحم نود  ةماعلا  ةحاسلا  يف  قنشي  هرماوأ 
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راضحإب هدونج  لارنجلا  رمأ  لیللا  فصتنم  يفو 
دكت ملو   .. هرمأب اورمتأف  هبتكم  ىلإ  نسحلا " تس  "

بسنلاو بسحلا  تنب  تناك  ىتح  ةعاس  يضقنت 
هيدي نیب  يفتخملا  اھبیبحل  ةیفولا  ءاسنلا  ةدیس 
يف نافصرت  اھالجرو  اھادي   .. اھل ىثري  ةیعضو  يف 
اھمسج ىلع  ةيداب  ءادتعالا  راثآو  لالغألا 

. اھسبالمو
حبصتل  ، هنم جاوزلاب  اھمواس  اھب  درفنا  نأ  دعبو 
غرمو اھب  ّلكن  الإو   ، اھماكحأب مكحت  عمتجملا  ةدیس 

عیطتسي نلو   ، لحولا يف  اھءايربكو  اھفرش 
مكاحلا حبصأ  هنأل  هھجو  يف  فقي  نأ  قولخم 

 .. دلبلا يف  يھانلاو  رمآلا  دیحولا 
.. اھب ةثبشتملا  لمألا  لابح  رخآ  ىلع  يضقي  ىتحو 

يفحصلاو  .. ةنازنزلا يف  رحتنا  قلقللا  نأ  اھربخأ 
لافطأ هب  ىلستیل  هنوقلطیس  سافرتوب  لامك 
بيذعتلا تحت  هلقع  دقف  نأ  دعب   ، عراوشلا

هرھص هقنخ  مامإلا  يداھلا  يسو   . يمنھجلا
هب ملعي  ال  ناكم  يف  هتثج  نفدو   ، ةزبخوب ظفاحملا 
بالك همحل  شھنتس  ظفاحملا  ةزبخوبو   .. دحأ

 .. ةدوربلاو ةبوطرلا  ةديدش  ةنازنز  يف  نایسنلا 
اھنأ ىلع  ةرصم   ، هضرع نسحلا  تس  لبقت  مل 
اھنكمي الو  يفتخملا  سارتلا  اھبیبحل  هیفو  تلازام 
ءافولا لبح  عطقي  نأ  قولخمل  نكمي  الو  هنوخت  نأ 

 .. هنیبو اھنیب 
.. دوعیسامتحو  ، دوعي نأب  اھدعو  دقل 

لاط امھم  دوعیس  بير  نودو   .. ىفو دعو  اذإ  وھو 
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ةلودلل ديدجلا  مكاحلا  ةزبدوب  لارنجلا  نكلو   .. نمزلا
 .. دوعي نل  هنأ  ىلع  رصأ 

 .. دوعي نل  ادبأ  -  
فرعت نأ  تلواح   ، هلوقي ام  دكؤي  هتعمس  املف 

 .. ببسلا
يف انیفد  لظ  يذلا  رسلا  اھل  فشك  اھحاحلإ  دعبو 

 : هردص
 .. سارتلا لتق  نم  انأ  هتنعط ..  انأ  - 
 : ءاسنلا ةدیس  هھجو  يف  تخرص 

كحنم يذلا  يبیبح  تلتق  لارنجلا  اھيأ  تنأ   .. تنأ -  
ةكوش مطحتل   ، نیلتاقملا سأر  ىلع  نوكتل  اموجن 
انورق هترظتنا  يذلا  يبیبح  تلتق  تنأ  نيدتعملا .. 
نیب يبابش  ةرھزو  يعالضأ  نیب  يبح  هل  تأبخو 

، رمعلا يلایل  لمجأ  نم  ةلیلب  هتدعوو  يذخف 
 .. هنم ينتمرحف 

 : ارختفم ةزبدوب  لارنجلا  لاق 
دسلا رادج  ىلع  ىوھ  نأ  دعب  هتنعط  انأ  معن         -
فلخلا نم  هتنعط   .. انفیلح رصنلا  راصو   ، هلزلزو سأفلاب 
كلذلو  .. رصنلا ةظحل  اھنأ  فرعأ  تنك  مومسملا  يرجنخب 
ةقراغلا ریھامجلا  هبختنتو  كجوزتیس  ناك  هنأل  هیلع  تیضق 

يف ةيروھمجلا  حیتافم  حبصتو  امكاح  هبح  يف  ةمئاھلاو 
يھتنتو تومي  نأ  بجي  ناكو  يل  قوري  كلذ  نكي  ملو   ، هدي

زمر درجم  ىقبیل  ةمساحلا , ةظحللا  كلت  يف  هتروطسأ 
هتنعط نإ  ام  نكل  لایجألا ..  ةركاذ  يف  ةلیمج  ىركذو  مھبم 
نأكوأ هتعفر ..  ةكئالملا  نأك  ىفتخا ..  ىتح  ىلوألا  ةنعطلا 
ىتح ىرخأ  تانعط  هنعطأس  تنك  يننأل   .. هتفخأ نجلا 
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مدقأس تنك   .. هنم يدسح  لیلغ  يفشأو  هتوم  نم  دكأتأ 
 .. يلاغلا كرھم  هسأر  كل 

 : ةبجعتم نسحلا  تس  تلاق 
 .. نونجم نونجم ..  تنأ          -

 : ةزبدوب لارنجلا  لاق 
انایحأ باتنت  يتلا  ةنونجملا  دسحلا  ةظحل  اھنإ  - 
مامأ فعض  فقوم  يف  مھسفنأ  نودجیف   ، لاجرلا
ىظحأ  ، هناكم نوكأ  نأ  ىنمتأ  امئاد  تنك   .. مھميرغ
رشبلا نم  ريدقتو  ميركت  نم  هب  ىظحي  امب 

 .. تانئاكلاو
ریغ نسحلا " تس   " هل تلاق  همالك  ىھنأ  املو 

 : ةقدصم
تنأ  .. لارنجلا اھيأ  ةقیقحلا  لوقت  الو  يذھت  كنإ  - 
هنیبو ينیب  ءافولا  لبح  عطقأل  هتومب  يماھيإ  ديرت 

 .. ربكألا كانم  اذھ   ، كتلیلح حبصأل  رثكأ  سیل 
 : لارنجلا اھباجأف 

هیلإ داع  نأ  دعب   ، ةنازنزلا يف  قلقللا  رحتني  مل  ول         -
لظ يتلا  ةقیقحلاب  كل  فرتعال   ، هریمض هبذعو  هیعو 
كل نابجلا  هبح  يفخي  ناك  امك   ، سانلا نعو  كنع  اھیفخي 
نأ عطتسي  مل  يذلا  بحلا  نعلي  وھو  نیكسملا  تام  .. 

هبحاصل هتنایخ  نمث  اھضبق  يتلا  ةورثلا  نعو   ، هنع كل  ربعي 
 .. سارتلا هبرد  قیفرو 

 : ةفسأتمو ةملأتم  نسحلا " تس   " تلاق
كسفنل حمست  فیك  ؟  لفاسلا اھيأ  اذھ  تلعف  فیك  -

مزھ يذلا  لطبلا   .. سارتلا لاجرلا  دیس  لایتغاب 
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نیعللا دسلا  مدھو   ، مھنابلص رسكو  قیلامعلا 
اھيراجم ؟ ىلإ  ریبكلا  يداولا  هایم  داعأو 

ام لعفت  نأ  ءوسلاب  ةراّمألا  كسفنل  تحمس  فیك 
تلعف ؟

مكاحلا  ، ةزبدوب لارنجلا  ةرضح  لمتحي  مل 
ءاشفإ ىلع  مدنو   ، اھبینأت سمشلا  دالبل  ديدجلا 
سارتلا راص  ىتح  هسفن  يف  انیفد  لظ  يذلا  رسلا 

الإ هشارف  ىلإ  يوأي  دعي  ملف  همالحأ  يف  هدراطي 
.. هیعو دقفيو  دبرعيو  ركسي  نأ  دعب 

 : اھل لاقو  اھعفصف 
نأ دعتسم  انأ   .. ةرباكملا ةنتافلا  ةلیمجلا  ةأرملا  اھتيأ         -
لجأ نم  يقيرط  يف  فقو  اذإ  بعشلا  اذھ  لك  لتقأ 
اذإف ىربكلا  يتوزن  كنأل   ، ّكالإ يتاوزنو ..  يبرآم  قیقحت 

 .. كیلع ربصأ  نأ  بجي  اذھلو  يسفن ..  لتقأ  يناف  كتلتق 
اذھ تضور  امك   .. كضيورت يف  دھتجأسو  حومج  سرف  تنأ 
يتأت ىتح  لجعتسأ ..  نل   .. يسایق فرظ  يف  بعشلا 
كسفن يلع  ةضراع  يمدق  نیلبقت  كسفن  ءاقلت  نم  ةعئاط 

..
؟  ... لا اھيأ  تنأ  لارنج  يأ          -

تخرص مث  نسحلا " تس   " اھسفن يف  كلذ  تلاق 
: هايإ ةيدحتم  هھجو  يف 

ءامسلا موجنو  يسأر  نم  ةرعش  سمت  نل  -  
كنعلأو  .. رثكأ كھركأ  انأ  نآلا  يبلق ..  نم  كیلإ  برقأ 

يتاولص               ...   لك  يف  ارھجو  ارس 
ةرضح ةضبق  يف  تحبصأ  ةقلطملا  ةطلسلا  نألو 
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هیسفانم ىلع  ىضق  نأ  دعب   ، ةزبدوب لارنجلا 
لطعو ةيروھمجلل  ايدبأ  امكاح  هسفن  بصنو 
ردصأ  .. دالبلا يف  ئراوطلا  ةلاح  نلعأو  روتسدلا 
تنب نسحلا " تس   " هیف مزلي  ایسائر  اموسرم 
اراھن حسمت  ةمداخ  حبصت  نأ  بسنلاو  بسحلا 
هلویخ لبطسإو  هدونج  هایم  تارودو  هرصق  طالب 
اھمأ اھتدلو  امك  ةيراع  هئامدنلو  هل  صقرت  الیلو 
ركسي ىتح  ةرعاد  ةبخاص  ىقیسوم  ماغنأ  ىلع 

نأ لبق  هرھظ  ىلع  غرمتيو  يكبيو  كحضيو  دبرعيو 
هطئاغ مشي   طالبلا  ىلع  قیمع  مون  يف  طغي 

 .. هتبیخو
لمأ ىلع  اماوعأو  اروھشو  عیباسأ  كلذ  ىلع  بأدو 
يف طرفي  نیح  نسحلا " تس   " هل ملستست  نأ 
ةرباص تلظ  بسنلاو  بسحلا  تنب  اھنكلو   ، اھتناھإ
يدبألا اھبیبح  سارتلل  ءافو  ىذأ  نم  اھقحل  ام  ىلع 
ریكفتلا ىتح  نطولا  ءانبأ  نم  دحأ  عطتسي  ملو  .. 

.. ةلزھملا هذھ  فاقيإ  يف  هسفن  نیبو  هنیب 
نم فاخي  بألاو  هیخأ  نم  فاخي  خألا  حبصأ  ثیح 

 .. اھجوز نم  فاخت  ةجوزلاو   ، هنبا
سان لصافمو  بولق  نكس  دق  فوخلا  ناك 

الو لوح  مئاھب ال  اوراصف  مھخسمف هللا  ةيروھمجلا 
 .. مھل ةوق 
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 .. ةلأسملا ةيادب  ةلزھملا و  ةياھن 

دالب ناكس  ّلظ   ، ةداس اي  اذكھو  يوارلا )  ) لاق
حابصلا كلذ  ناك  ىتح  مئاھب  نیخوسمم   سمشلا 
ةرعادلا ةيرمخلا  يلایللا  تمص  قزم  ثیح  يدنلا 

 : قافآلا يف  هادص  ددرت  يروھج  توص 
مئاھبلا اھيأ  مكتلفغو  مكتوفغ  نم  اوظقیتسا         -
تكرت  .. يدعوب ـي  فأل تدع  دق  اھ   .. ىراكسلا

 .. ةنامأ مكنیب 
سارتلا ؟ ةنامأ  ىلع  بایغلا  يف  متظفاح  لھف          -

 ( .. يوارلا لاق ( 
 .. ىفتخا يذلا  سرافلا   ، سارتلا ةياكح  يھتنت  انھ 

 .. ةياكحو ةياكح  فلأ  اھیلتو 
سارتلا سرافلا  ءافتخا  رس  نع 

ىفكو دمحلا  
 .. ىفطصملا هیبن  ىلع  ةالصلاو 
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